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PREFA}|

Crucea, „simbol atotcuprinz\tor al cosmosului”, re-
prezint\ „momentul suprem al iubirii divine” (P\rintele
Constantin Galeriu), „ap\r\toare [i liman” deopotriv\,
împlinitoarea „legii celei vechi”. Atotputerniciei [i t\riei
ei duhovnice[ti, îi va dedica scriitorul Alexandru Lascarov-
Moldovanu (1885-1971) un buchet de povestiri, adev\-
rate pove]e cre[tine, îndreptar [i stavil\ firii noastre
rebele. 

Cum prea bine se [tie1, dup\ 1944, c\r]ile lui Al.
Lascarov-Moldovanu nu doar au fost interzise [i transfe-
rate la „fondul secret” (sinistr\ stigmatizare, totu[i, sal-
vatoare), ci majoritatea au fost arse sau distruse. De aceea,
greu îi g\sim c\r]ile [i unele dintre manuscrise. Astfel,
volumul Puterea Crucii. Povestiri cre[tine, nu îl reg\sim
decât în Biblioteca Sfântului Sinod (unicul exemplar). Pre-
cuvântarea, semnat\ de Prea Sfin]itul P\rinte Episcop
Grigorie2, explic\ împrejur\rile public\rii acestui volum:

1 Detalii, în monografia Alexandru Lascarov-Moldovanu. Încor-
set\rile unei vie]i, Editura Doxologia, Ia[i, 2013.

2 Pentru iubitorii de istorie cre[tin\, e bine a ne aminti c\ prea-
sfin]itul Grigorie Leu s-a n\scut pe 2 mai 1881, în comuna }u]cani,
jude]ul Covurlui, dintr-o familie care „a dat Bisericii mai mul]i slu-
jitori destoinici”. A studiat mai întâi, în satul natal, apoi la Bârlad.
Seminarul – la Roman, Facultatea de Teologie – la Bucure[ti. Preot
[i înv\]\tor – la Oancea, Covurlui. În perioada 1918/1919-1924 –
director al Seminarului Teologic Ismail. Arhiereu Vicar. Egumen al
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„Domnul Al. Lascarov-Moldovanu, cunoscutul scriitor
român [i propoveduitor cre[tin, a venit la chemarea noastr\
[i a gr\it Hu[enilor ca un apostol. S\rb\toarea a r\scolit
sufletele [i prin corul artistic al intelectualilor locali. La
plecare, domnia sa ne-a l\sat manuscrisul intitulat Puterea
Crucii, ca s\-l d\m la lumin\ la tiparni]a noastr\ episcopal\”.

Manuscrisul va fi tip\rit la Editura „Sfintei Episcopii
a Hu[ilor”, în anul 1943, în plin r\zboi, dar în pu]ine
exemplare. Poate din acest motiv, aceast\ lucrare este o
raritate. 

Privind acest exemplar tip\rit (în format 15,2 x 20,
119 pagini), constat\m c\ lipse[te cuprinsul. Cele patru-
zeci de parabole extrem de interesante, pilduitoare, au
ca punct de plecare înv\]\tura cre[tin-ortodox\. Multe
dintre aceste pilde au fost auzite, [i-apoi cizelate, pe
când scriitorul se afla în preajma unor preo]i sau si-
ha[tri tr\itori pe culmi singuratice, „în apropierea hul-
tanilor [i a vântului înalt” (Cele dou\ întreb\ri).

Titlul c\r]ii, pentru care scriitorul a primit „arhie-
reasc\ binecuvântare” este, deopotriv\, metafor\ [i în-
crustare a jertfei unui p\stor al credin]ei, „al turmei ce i-a
fost încredin]at\ întru p\[unare”, pe numele s\u (po-
sibil, real), Casian, care a consim]it c\ nimic nu este mai
presus decât puterea Crucii, „sfântul semn al t\riei dum-
nezeie[ti”.

Dulcea]a vorbirii se cere, precum mâncarea, u[or în-
miresmat\ cu „un praf u[urel de piper” (O capr\ [i un

Bisericii „Sf. Spiridon” (Ia[i). Episcop de Arge[. În perioada 1940-1949:
Episcop de Hu[i. „Lupta cu regimul comunist l-a m\cinat”. În exil,
la M\n\stirea Neam]. Considerat „un pericol”, sfâr[e[te „tragic”, la
1 martie 1949, „ca un martir pe altarul credin]ei str\bune”.
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surdo-mut). Micile întâmpl\ri rostite de o voce a duhov-
nicirii devin pilduitoare îndemnuri de a fi cu b\gare de
seam\, de a pune Straj\ gurii („micul m\dular”, care,
uneori, „aprinde un codru de nelegiuire”), de a ne smeri
– ascunzând harul (Taina) ce ni s-a dat „în chiar taina
inimii noastre”, s\ fim buni [i blânzi, c\ multe [i necu-
prinse sunt Minunile r\bd\rii.

De asemenea, re]inem c\ de mare folos este a afla
cum s\ proced\m ca ajun[i în „ceasul c\derii” în p\cat, s\
g\sim acele mijloace de a ne „reaprinde în duh”, cu [i
mai mult\ speran]\, precum o face pustnicul din poves-
tirea Uneltirile cele diavole[ti. Demn este a nu uita c\ Dum-
nezeu ne cerceteaz\... cu nem\surat\ iubire. Dup\ cum
d\ruie[te bel[ug, deopotriv\, El „pogoar\” [i „pedeaps\
asupra poporului S\u...”.  {i „norodul este îndatorat a fi
cu b\gare de seam\...”.

Tonul relat\rii are acea dulcea]\ a smereniei, a bu-
nului sim] [i a modestiei, în speran]a c\ aceste istorisiri
„poate vor fi de folos cuiva la cine [tie ce cotitur\ a vie]ii
sale...” (Este mila lui Dumnezeu?). Acesta a fost [i motivul
pentru care le-a a[ternut pe hârtie [i le-a dat form\ de
carte, tocmai pentru a fi de folos celor care ajung în impas
[i a[teapt\ „mila lui Dumnezeu”. Bine-ar fi s\ ascult\m
mai mult sau s\ lu\m model chiar [i de la Leonte T\cutu,
în]eleptul, din povestirea De-ai [ti s\ taci..., s\ în]elegem
c\ nimic nu este întâmpl\tor într-aceast\ via]\, s\ nu
îmbr\]i[\m Dorin]ele unui ne-mintos, fiind mereu nemul-
]umi]i de ceea ce avem. Important este s\ afl\m Minunile
r\bd\rii... [i-n acest fel ne vom „apropia de limanul mân-
tuirii”. Dar s\ nu facem, precum Vasilache Încremenitu,
cel care [i-a dat seama prea târziu de „încremenirile”
sufletului s\u [i de sfatul biblic: „Veni-va clipa... în care
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vei dori o zi, m\car un ceas, ca s\-]i cur\]e[ti sufletul – [i nu
[tiu de le vei (mai) c\p\ta...”.

De asemenea, povestirea Fariseul [i Vame[ul este un
bun exemplu pentru a în]elege ce glas au falsitatea [i
smerenia. {i-oricât vom formula p\reri pro [i contra, s\
nu uit\m: doar „Domnul Dumnezeu cunoa[te [i umbra
gândului f\pturii zidite de El”.

{i cum nepre]uite sunt faptele „ne mintoase ale
omului”, s-avem grij\ cum [i ce vorbim, s\ ne înfrân\m
„vorba zavistioas\” (Povestea codobaturei...), s\ punem
„straj\ gurii”, încercând – nu numai la ceas de „umbr\
[i cl\tinare”, ci întotdeauna, a tr\i în armonie cu noi, cu
semenii [i cu Prea Bunul Dumnezeu (Pacea). Mereu, în
pace, în „ne-temere de oameni, de r\utatea lor [i de lo-
viturile vie]ii”. {i numai astfel, Pacea va deveni „tr\ire
în Domnul Hristos”, „neclintire de pe stânca n\dejdii lui.
Pacea!” Acesta este mesajul bunului cre[tin, care a fost
([i va r\mâne) Alexandru Lascarov-Moldovanu.

Livia Ciuperc\
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PRECUVÂNTARE*

Domnul Al. Lascarov Moldovanu, cunoscutul scriitor
român [i propov\duitor cre[tin, a venit la chemarea noastr\
[i a gr\it hu[enilor ca un apostol. S\rb\toarea a r\scolit
sufletele [i prin corul artistic al intelectualilor locali. 

 La plecare, domnia sa ne-a l\sat manuscrisul inti-
tulat „Puterea Crucii” ca s\-l d\m la lumin\ în tiparni]a
noastr\ episcopal\.

 Începând cu mi[c\toarea istorisire, cum p\rintele
Casian r\mâne între poporanii s\i la venirea bol[evici-
lor în Basarabia, suferind toate umilirile cu ruga: „Fie voia
Ta, Doamne” [i terminând cu frumoasa alegorie a nea-
mului românesc, intitulat\ „Dumnezeu ne cerceteaz\”,
autorul se str\duie[te s\ înal]e, s\ însufle]easc\ [i s\ în-
t\reasc\ pe cititori. Cele 32 de istorioare, cu titluri [i cuprins
care mai de care mai atr\g\toare, toate arat\ puterea cre-
din]ei cre[tine, Puterea Crucii. 

{i Doamne! Ce poate fi mai izb\vitor în aceste vremuri
grele dac\ nu n\dejdea cre[tin\ în puterea Sfintei Cruci?

Cine poate s\ ne dea pacea sufleteasc\ cu n\dejdea
p\cii ob[te[ti, dac\ nu Sfânta Cruce în numele c\reia lupt\
[i-[i dau via]a osta[ii no[tri?

Neamul românesc cu ajutorul Sfintei Cruci a biruit
în trecut [i tot cu ajutorul ei va birui [i acum. 

Pentru aceasta tip\rim c\rticica „Puterea Crucii” cu
toat\ arhiereasca noastr\ binecuvântare. 

* Cuvânt înainte al Episcopului Grigorie Leu la edi]ia din 1943.
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O tip\rim cu încredin]area c\ va însufle]i, va înt\ri
[i va lini[ti pe oricare cititor. 

Vremurile grele, cu lipsa hârtiei, nu ne îng\duie s\
tip\rim cât mai multe c\rticele de acestea. Deocamdat\
trimitem numai un num\r redus la înt\rirea cre[tineasc\
pentru izbândirea româneasc\. Cu vrerea Domnului vom
mai tip\ri [i altele dup\ biruin]a cre[tineasc\ [i împ\-
ciuirea ob[teasc\.

Episcop GRIGORIE
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PUTEREA CRUCII

„Când p\gânii s-au apropiat de marginea a[ez\rii în
care p\storea p\rintele Casian, el [i-a înt\rit inima zicând
mai întâi [i întâi: «Fie voia Ta, Doamne», iar, dup\ aceea
a st\tut s\ cugete ce are de f\cut. 

Acest p\rinte Casian era un om înalt, mai mult slab,
cu o barb\ mic\, rar\, cu ni[te ochi ageri dar buni, [i cu
o vorbire domoal\ dar destul de cu putere, mai osebit când
gr\ia în numele Domnului Hristos. Totdeauna sfin]ia sa
purta pe piept crucea de argint alb, u[or încenu[at de
trecerea vremii. Era crucea de care nu se desp\r]ise nici
o clip\ de când îmbr\case haina de ucenic [i slujitor al
Bisericii Domnului-Mântuitorul. 

Sim]ise el mai de mult c\ se apropie de hotar tic\-
losul p\gân dinspre r\s\rit, b\gase de seam\ c\ unii din
locul acela se preg\tesc s\ plece, întru a se ap\ra de pri-
mejdie, [i acestea v\zând, s-a întrebat, cu asprime [i pe sine:
«Tu, Casiane, p\c\tosule, ce vei face?». {i [i-a dat sie-[i
astfel r\spuns: «Eu, Casian, robul de bun\ voie al Dom-
nului Hristos, r\mânea-voi aici, mai înainte, precum [i
pân\ acum, paznic al turmei ce mi s-a încredin]at întru p\-
[unare [i voi duce-o mai departe înspre p\[unea cea
aleas\...». Glas diavolesc a auzit Casian atunci zicându-i:
«Dar dac\ te vor bate [i te vor scuipa?». Iar Casian a dat
degrab\ r\spuns: «Voi suferi [i m\ voi ap\ra cu crucea».
Mai departe, diavolul a dat spre el cuvânt de înfrico[are:
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«Dar de te vor ucide, Casiane?». {i Casian înc\ mai grabnic
a r\spuns: «Fie voia Celui Prea Înalt». 

Pe urm\, cele b\nuite de smeritul Casian s-au petrecut
întocmai. Unii au plecat în grab\ mare, al]ii au r\mas, [i
la curând\ vreme s-a auzit puhoiul care se apropia. 

Atunci, cucernicul Casian a luat hot\rârea cea din
urm\, zicându-[i: «Voi p\stra crucea pe pieptul meu
f\r\ întrerupere, orice s-ar întâmpla, chiar amenin]are
de moarte, c\ în ea cred, [i ea fi-va mie ap\r\toare [i liman.
Iar de nu voi face a[a, anatema s\ cad\ asupra capului
meu!». 

{i iat\ c\ p\gânii s-au ar\tat peste pu]in [i [i-au în-
ceput lucrarea lor de stricare a toat\ frumuse]ea lui Dum-
nezeu pe p\mânt. Au strigat c\tre to]i c\ nu se mai cade
nici ru[inarea de oameni [i nici teama de Dumnezeu,
care, toate acestea, nimicuri [i în[el\ri sunt. C\ de aici
înainte, oamenii sunt slobozi întru a tr\i cum îi taie capul
[i c\, mai cu c\tare sunt acei care tr\iesc precum vitele. 

P\rintele Casian auzea [i vedea acestea, dar nu d\dea
semn de tulburare, ci el, ca [i cum nimic nu s-ar fi în-
tâmplat, î[i c\uta de treaba sa, mergând la biseric\ [i
chemând pe credincio[i la împlinirea legii cele vechi,
dup\ care, dimpotriv\, traiul cel cuviincios [i cu teame
de Dumnezeu, este acela care deosebe[te pe om de toata
celelalte f\pturi. 

P\gânii s-au ar\tat atunci în fa]a lui [i au început a-l
sup\ra din ce în ce mai tare. 

Mai întâi au început a râde de semnul de argint pe
care p\rintele îl purta pe piept, spunându-i s\-l prefac\
în bani [i cu banii s\ bea la crâ[m\. 
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P\rintele Casian a t\cut [i a mers mai departe, cu pace
[i pas a[ezat, ca [i cum nimic nu ar fi auzit, ru[inând astfel
pe p\gâni. 

V\zând acestea, p\gânii au scuipat asupra p\rinte-
lui [i l-au batjocorit. P\rintele s-a [ters de scuipatul p\-
gânesc, s-a uitat la ei cu mil\, [i a dat din cap. Dup\ care
a mers mai departe, în treaba lui. {i [i-a p\strat crucea
pe piept. 

Într-o zi unul din fiii s\i duhovnice[ti l-a întrebat: 
– P\rinte Casiane, ce tare str\luce[te crucea sfin]iei

tale!
Dar p\rintele l-a încredin]at pe acela: 
– }i se pare fiule, ochiul t\u vede mai bine ca înainte.
P\gânii îns\ cugetau a-l îndoi pe Casian din a sa

purtare [i au t\b\rât cu prigoan\ din ce în ce mai mare
asupra lui. L-au luat [i l-au b\tut. P\rintele a r\bdat [i a
t\cut, [optindu-[i: «Fie mie acestea, Doamne, pentru p\-
catele mele – ci numele T\u fie binecuvântat în veci». {i
crucea de argint str\lucea necontenit pe pieptul s\u, nici
un p\gân îndr\znind a pune mâna pe ea. 

Numai într-o zi unul din ei a întins mâna spre ea,
zicând lui Casian: 

– Ia s\ v\d, p\rinte, ce-i cu asta?
Atunci Casian i-a r\spuns: 
– S\ nu te atingi de ea, c\ voi chema asupra ta puterea

pedepsitoare a lui Dumnezeu. {i acela n-a mai avut t\ria
s\ duc\ mâna mai departe. Din ochii lui Casian se slo-
bozea spre el o v\paie care îi ardea aceluia [i sufletul [i
mâna.

L-au închis atunci în temni]\ întunecoas\, s\ tr\iasc\
cu [obolanii [i s\ m\nânce numai un sfert de pâine [i s\
bea o can\ de ap\. {i p\rintele Casian a st\tut în pace
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acolo [i a mâncat sfertul de pâine [i a b\ut cana cu ap\,
p\strându-[i pe piept Crucea Domnului Hristos [i n\-
d\jduind foarte în puterea ei. 

{i a[a dragii mei, s-au ]inut lan] asupririle vreme de
un an întreg, de capul p\rintelui Casian, pân\ ce într-o
zi, s-au ar\tat semnele dimpotriv\, c\ adic\ vin cei care
s\ cure]e ]inutul de p\gâni, gonindu-i în pustiet\]ile din
care se sloboziser\ încoace. Atunci, prigoana, înc\ mai
primejdioas\ s-a ar\tat asupra cucernicului Casian. Dar
el, înc\ mai tare a st\tut pe picioarele sale, având pe piept
sfântul semn al t\riei dumnezeie[ti. 

{i sfântul semn l-a acoperit pe smeritul Casian, f\-
cându-l nev\zut de la ochii p\gânilor. Treceau vas\zic\ pe
lâng\ el, vedeau, dar nu-l vedeau. Li se p\rea lor c\ în loc
de Casian acela, v\d o cruce mare, mare cât un om, plin\
de lumin\ [i de foc, [i nu îndr\zneau s\ pun\ mâna.
Întindeau spre ea bra]ul, dar degrab\ îl tr\geau înd\r\t,
c\ci dintr-acolo venea ca un fel de înfrico[are f\r\ nume.

{i puhoiul a trecut, iar cucernicul Casian a r\mas pe loc,
cu crucea pe piept, tot a[a: înalt, uscat, cu fiin]a sa cea
veche, dar cu tâmplele mai albe, tot mai albe ca [i albul
curat al crucii de pe piept, [i cu privirea înc\ mai limpede,
ca [i cum în ea s-ar fi r\sfrânt înc\ mai deplin lumina
din cerul bun al lui Dumnezeu. 

A[a l-am întâlnit [i eu într-o zi de-a lungul drumului
vie]ii, [i i-am aflat întâmpl\rile prin care a trecut pe vre-
mea p\gânului [i, iat\, vi le-am povestit [i dumneavoas-
tr\, prea cinsti]i cititori ai acestor rânduri.” 




