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Nota traducătorului

„Mângâiați, mângâiați pe poporul meu” (Is. 40, 1) – re-
peta cu insistență unul dintre cei mai cunoscuți stareți
ruși contemporani, Arhimandritul Ioan Krestiankin. Iar
glasul său vioi părea să spună drama întregii lui patrii,
părea că plânge plânsul lumii întregi.

De câte ori nu auzim astăzi afirmația: „Vremurile
sfinților au trecut demult. Oamenii de acum sunt extrem
de neputincioși. Unde mai sunt astăzi marii giganți ai
duhului, ca Sfinții Antonie și Macarie cel Mare, ori ca
Sfinții Serghie de Radonej și Serafim de Sarov? Sfinți de
talia lor nu mai pot să existe în vremurile noastre!”. Dar
Duhul Sfânt lucrează și naște mereu noi sfinți, la fel de
unici ca și Dumnezeul Căruia i-au slujit, căci Mântuitorul
Hristos, așa cum ne spune Evanghelia, „ieri și azi și în
veci este același” (Evr. 13, 8). 

Domnul ne mângâie și nu ne lipsește nici în vremu-
rile de acum de comuniunea cu sfinții, cu oamenii care
încă din timpul vieții lor au urcat pe piscul duhovnicesc
al Taborului. Creșterea lor în Duhul Sfânt i-a transfigu-
rat, iar noi, văzând asemenea persoane, nu ne dorim
decât un lucru – să stăm la picioarele lor. Egumenul
Savatie Rudakov, fiul duhovnicesc al Starețului Ioan
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Krestiankin, ctitorul și duhovnicul Pustiei Sfântul Trifon
din Verhne-Ciusovsk, așezământ întemeiat de acesta cu
binecuvântarea Părintelui Ioan, își amintea emoționat:
„La una dintre întâlniri, noi, eu și un preot pe care îl cu-
noșteam, stăteam la picioarele Părintelui Ioan Krestian-
kin; cunoștința mea în partea dreaptă, iar eu în partea
stângă. Simțeam un singur lucru în momentul acela: pa-
ce și bucurie în suflet. Nici o urmă de gânduri tulbură-
toare, nici o îngrijorare, nici o grijă legată de viitor. Acum
îi înțeleg pe Apostolii care voiau să rămână acolo, pe
Tabor, alături de Domnul. Experimentasem aceeași sta-
re alături de Părintele Ioan. Acesta a fost Taborul meu
duhovnicesc”.

Pentru a înțelege importanța operelor scrise ale Pă-
rintelui, este suficient să consultăm un fragment din scri-
soarea Sanctității Sale Alexie al II-lea, Patriarhul Moscovei
și al Întregii Rusii, al cărui conținut ilustrează părerea de-
spre cartea Întâlnirea cu Starețul*: „Vă mulțumesc pentru
poziția permanent fermă în vederea susținerii ierarhiei
Bisericii în fața provocărilor legate de frica eshatologică
[...] și a altor pericole false. Mi-a plăcut foarte mult afir-
mația dumneavoastră despre internet: «totul depinde
de om, deoarece omul însuși poate alege ceea ce este
bun, util și veșnic sau poate folosi ceea ce dăunează su-
fletului: păcatul, răul». Să vă ocrotească, dragă Părinte,
milostivirea și ajutorul lui Dumnezeu în toate zilele și în
toți anii vieții sfinției voastre, spre bucuria celor care
vă iubesc”.

*  Видевшее Свет вечерний. Встреча со старцем, Свято-Успенский
Псково-Печерский Монастырь, 2004 г., 156 с.
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Veacul Părintelui Ioan a inclus trei etape relevante
pentru istoria Bisericii și a poporului rus: sfârșitul epo-
cii patriarhale a Rusiei Ortodoxe, epoca distructivă a
ateismului militant și epoca începutului renașterii Rusiei,
a întoarcerii ei la credință. Starețul Ioan Krestiankin a
reprezentat practic tradiția vie a Bisericii Ortodoxe Ruse
din timpul său. 

Oamenii i se plângeau de aparente probleme duhov-
nicești, de aspecte prea mărunte, lipsite de importanță,
ascunzând sau necunoscând cauzele reale ale provocă-
rilor cu care se confruntau. El însă reușea să-i facă omu-
lui o radiografie generală prin puterea Sfântului Duh,
reușind astfel să stabilească problemele reale și acțio-
nând în consecință. Din cauza aceasta, pe moment, vizi-
tatorii lui aveau adesea impresia că Părintele „bate câm-
pii”, că nu îi înțelege, deși simțeau că în fața lui deveneau
practic transparenți, că nu mai era nevoie să se menajeze,
să apeleze la diverse artificii de gândire și de comporta-
ment pentru a-l impresiona. Vizitatorii lui înțelegeau din
privirea lui iubitoare că Părintele știa, știa totul, iar une-
ori știa mai mult decât era în stare să suporte. Știind ade-
vărul, el acționa cu o delicatețe aparte. 

Cu toate acestea, nu îi plăcea când era numit stareț.
Odată, le-a spus credincioșilor: „Nu confundați starețul
cu un bătrân. Există bătrâni diferiți: unii au 80 de ani, al-
ții 70, ca și mine, iar alții 60; există și bătrâni mai tineri.
Dar stareții reprezintă binecuvântarea lui Dumnezeu
pentru oameni. Și noi nu mai avem stareți. Aleargă prin
mănăstire vreun bătrânel, iar noi umblăm după el. Noi
trebuie să înțelegem că suntem un mare nimic și că nu
trebuim nimănui, în afară de Dumnezeu. El a venit și a
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suferit pentru noi, pentru mine și pentru tine. Iar noi
tot căutăm vinovați: de vină sunt ba evreii, ba condu-
cerea statului, ori chiar starețul mănăstirii. „Luați, mân-
cați, acesta este Trupul Meu” – din pricina mea El a fost
răstignit. „Beți – acesta este Sângele Meu” – din cauza mea
El l-a vărsat. Și eu sunt părtaș la toate. Ne cheamă, ne
cheamă Domnul la pocăință, ne cheamă să simțim mă-
sura responsabilității noastre pentru neregulile din pro-
priile vieți”.

Starețul și-a ridicat vocea nu numai împotriva fără-
delegilor evidente, ci și împotriva schimbărilor dăună-
toare în materie de viață duhovnicească. După predicile
Arhimandritului Ioan ne putem da seama foarte bine de
starea morală a societății contemporane lui, deoarece el
mustra neajunsurile ei spirituale. Adesea starețul numea
această perioadă „timp al tulburărilor și al haosului ge-
neralizat în viața duhovnicească”*.

El a vorbit mult despre „jocul egoist de-a viața du-
hovnicească”, lucru care se produce din pricina lipsei
dorinței de a duce o viață spirituală autentică, indiso-
lubil legată de lucrul asupra propriei persoane și de
renegare.

Părintele a fost posesorul a numeroase harisme, pe
care le ascundea cu migală de ochii lumii. Harisma pro-
feției, a vindecării, a înainte-vederii, harisma cunoașterii
inimilor. El a fost un mare rugător al pământului rus. 

*  Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), На Покров Пресвятой
Вла-дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии//Слово со
крестом. Духовные поучения, 1990-1998 годов, MP3 диск, М.:
ООО «Деоника», 2008.
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În ultimii ani ai vieții, starețul a ajuns la un nivel spi-
ritual superior, astfel încât cei care intrau în contact cu
el constatau contrariați că Părintele era doar cu trupul pe
pământ, iar duhul sălășluia deja în înălțimea cerurilor.
Oricine intra în contact cu el, trăia cu o deosebită inten-
sitate un singur sentiment: „Am văzut un om sfânt și
sunt fericit”.

Pe 10 aprilie 2015 s-au împlinit 105 ani de la naștere,
iar pe 5 februarie 2016 s-au împlinit 10 ani din momen-
tul trecerii la cele veșnice a Părintelui Ioan. Interesul față
de acest stareț crește simțitor de la an la an. Avem con-
vingerea fermă că Părintele va fi canonizat. Considerăm
că proclamarea canonizării acestui slujitor al lui Dum-
nezeu va stimula și mai mult interesul față de scrierile
sale, aspect care va favoriza, la rândul său, un studiu
aprofundat al operei sale.

Tezaurul omiletic al Părintelui Ioan nu a fost studiat
în totalitate. În momentul de față ne sunt cunoscute
202 predici ale Părintelui, dintre care doar 93 au fost pu-
blicate. O parte din acest cufăr omiletic al Starețului Kres-
tiankin este disponibil doar în format MP3 (aproximativ
90 de predici)*. Din păcate, nu ne sunt cunoscute pre-
dicile Părintelui Ioan din perioada de început a slujirii
sale pastorale (anii 1945-1970). Conținutul unor predici
ne este cunoscut fie din manuscrisele lăsate de autor,
fie din amintirile contemporanilor lui. 

*  Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), Слово со крестом. Ду-
ховные поучения 1990-1998 годов, MP3 диск, М.: ООО «Део-
ника», 2008; Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), Общая исповедь.
Исповеди и проповеди 1982-1992 годов, MP3 диск, М.: ООО «Део-
ника», 2008.
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Atunci când Arhimandritul Ioan a primit cadou pri-
mul său album audio cu predicile sale, el a spus: „Tă-
cerea este taina veacului viitor, și eu deja mă îndrept că-
tre această tăcere. Dacă cuiva îi va folosi ceea ce am spus
anterior, atunci Domnul să binecuvânteze această lucra-
re. Dar nu nouă, nu nouă, ci numelui Tău I se cuvine
slavă (Ps. 113, 9). Arătați vremurile noastre, viața Bise-
ricii și spiritul sobornicității Ei”*.

Volumul de față a fost constituit din povețele du-
hovnicești extrase din corespondența bogată și din pre-
dicile remarcabile ale Arhimandritului Ioan. Scopul prin-
cipal al Părintelui Ioan a fost acela de a oferi hrană
duhovnicească credincioșilor, de a-i întoarce pe cei rătăciți
în brațele lui Dumnezeu, descoperindu-le voința Lui.
„Doar în Biserică și prin Dumnezeu” vedea Părintele
Krestiankin renașterea fiecărui om în parte, a țării și a
lumii întregi.

Pentru a spori inteligibilitatea unor texte, a fost ne-
voie de o intervenție din partea traducătorului. Interven-
țiile s-au operat, păstrându-se, în măsura posibilităților,
particularitățile stilului în care autorul a scris aceste
predici. 

Citatele biblice au fost redate din Biblia sau Sfânta
Scriptură (tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă
a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Or-
todoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod). La
subsolul paginilor, notele cu cifre aparțin editorilor ruși,

*  Т. С. Смирнова, Память сердца. Материалы к биографии
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), Свято-Успенский Псково-
Печерский Монастырь, 2006, с. 289.
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iar cele cu [*] – traducătorului. Completările făcute în-
tre paranteze rotunde sunt ale editorului rus, iar cele
între paranteze pătrate aparțin traducătorului.

Fiecare va găsi pentru vârsta și nivelul său ceva util
mântuirii. Stilul harismatic al predicilor acestui demn
păstor, care a fost și rămâne accesibil înțelegerii fiecă-
ruia, poartă pecetea adevărului Evangheliei. Combinarea
organică a diferitelor mijloace artistice de exprimare
ale limbii ruse în predicile starețului, fapt care le-a și
făcut un fenomen unic, ne permite să constatăm că Arhi-
mandritul Ioan Krestiankin este un clasic al prozei reli-
gioase ruse.
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Părintele Ioan Krestiankin, 
degetul Dumnezeieștii Pronii. 

Breviar biografic

Lavra Sfânta Treime a Sfântului Serghie, schitul Op-
tina, Lavra Pecerska din Kiev, Solovățul, Valaamul, Sa-
rovul erau slăvite nu numai în Rusia, ci în toată lumea
creștină. Doar Pecerska din Pskov a rămas multe veacuri
în anonimat, nefiind ceva mai mult decât o mănăstire de
provincie. Totuși, în anii de după război, când Biserica
a început să se ridice din ruinele rămase după revolu-
ția bolșevică, a ieșit deodată la iveală faptul că această
mănăstire de provincie a fost aleasă de Dumnezeu ca
să-și ducă mai departe marea și deosebita ei slujire. Din-
tr-odată, a reieșit că singura mănăstire de pe teritoriul
Rusiei care niciodată, nici măcar în perioada sovietică,
nu a fost închisă și, prin urmare, a păstrat nevătămată
scumpa moștenire a vieții monahale, a fost tocmai Mă-
năstirea Pecerska din Pskov. 

Până în 1940, mănăstirea s-a aflat pe teritoriul Es-
toniei, iar după alipirea ei la URSS, bolșevicii pur și sim-
plu nu au reușit să o ruineze; apoi a început războiul.
Mai târziu, în vremea prigoanelor lui Hrușciov îndreptate
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asupra Bisericii, marele egumen, Arhimandritul Alipie,
a știut să stea împotriva marii terori și dictaturi a sta-
tului, neîngăduind să fie închisă mănăstirea. Faptul că
în mănăstire nu s-a întrerupt viața duhovnicească a avut
o importanță deosebită. Nu în zadar tocmai aici, la Pe-
ciora, în anii ’50 ai perioadei sovietice, a renăscut stăre-
ția, una dintre cele mai mari comori ale Bisericii Ruse. Iar
cel mai renumit stareț din Mănăstirea Pskov, în sensul
de bătrân harismatic, de după Sfântul Cuvios Simeon
Jelnin (1869-1960), a fost minunatul Părinte Ioan Kres-
tiankin pe care îl putem numi, fără să greșim, degetul
Proniei lui Dumnezeu pentru Rusia creștină și ortodo-
xă a celei de-a doua jumătăți a secolului XX.

Părintele Ioan s-a născut luni, 29 martie (11 aprilie pe
stil nou) 1910, în a cincea săptămână a postului Paștelui în
orașul Orel, fiind al optulea copil al lui Mihail Dimitrievici
și al Elisabetei Ilarionovna Krestiankin. A primit numele
Ioan după numele Sfântului Ioan Sihastrul din Egipt,
prăznuit în ziua nașterii sale. Nu întâmplător, tot în acea
zi, sunt prăznuiți Sfinții Marcu și Iona de la Mănăstirea
Peșterilor din Pskov, locul unde părintele Ioan avea să
se nevoiască până la sfârșitul vieții sale pământești. Vania
a fost botezat în Biserica „Sfântul Profet Ilie”, care era
cunoscută și sub numele de Biserica „Sfântul Nicolae
Peskovskaia”, deoarece avea trei altare, închinate Sfân-
tului Ilie, Sfântului Nicolae și Sfântului Mitrofan de Vo-
ronej. Botezul a avut loc la 31 martie (13 aprilie pe stil
nou). Botezul copilului a fost săvârșit de preotul Nikolai
Azbukin. Nași au fost Paraskeva Ilarionovna Ovchinni-
kov, sora mamei lui, și fratele său mai mare, Alexandru
Krestiankin.
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Tatăl său a murit pe când Ioan avea numai doi ani,
iar mama sa, o femeie profund religioasă, a trebuit să se
ocupe de creșterea și educația sa și a fraților săi. Vania
s-a născut foarte slab și, de multe ori, rudele care o com-
pătimeau pe tânăra mamă văduvă spuneau despre co-
pilul Ioan că, mai bine ar fi fost dacă ar fi murit. Dar sen-
timentele materne născute în inima mamei și dragostea
ei de rugăciune i-au dăruit fiului său o viață lungă. În
răstimpul unei crize de sănătate a copilului, acesta aflân-
du-se pe patul morții, Elisabetei Ilarionovna i s-a arătat
în vis Sfânta Mare Muceniță Varvara care a încurajat-o.
De atunci, Sfânta Varvara a devenit tovarășa de nedes-
părțit a vieții sale, iar Părintele Ioan a chemat-o zilnic în
rugăciune până la sfârșitul zilelor.

Părintele Ioan și-a amintit întotdeauna și a mani-
festat recunoștință față de cei care, prin rânduiala lui
Dumnezeu, l-au călăuzit spiritual încă din copilărie. Prin-
tre acești Părinți se numără Nicolae Azbukin și Vsevolod
Kovrigin din Orel. Un rol important în viața duhovni-
cească a tânărului Ioan l-a avut, de asemenea, Părintele
George Kosov din satul Spas-Chekriak, fiu duhovnicesc
al Sfântului Ambrozie de la Optina.

Încă din copilărie, Ioan a slujit în Sfântul Altar ca pa-
raclisier sub ascultarea Arhiepiscopului Serafim Ostru-
mov de Orel (canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă în
anul 2000 ca neomartir). La doisprezece ani, Vania Kresti-
ankin și-a exprimat pentru prima oară visul său drag de
a fi călugăr. Episcopul Nicolae Nikolski de Eletsk, și el
viitor mucenic, își lua la revedere de la închinători în-
tr-o anume circumstanță. Momentul apropiindu-se de
final, paraclisierul Ioan a vrut, de asemenea, să-și ia
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rămas bun de la episcop. Fiind în picioare lângă acesta,
el a îndrăznit să-i atingă mâna, ca să-i atragă atenția asu-
pra sa. Episcopul s-a aplecat spre băiat adresându-i o în-
trebare: „Și ce să te binecuvântez?”. Vania emoționat a
spus: „Vreau să fiu călugăr”. Așezând mâna pe capul bă-
iatului, episcopul se opri, privind la viitorul acestuia. Și
foarte serios a răspuns: „În primul rând, termină școa-
la, găsește un serviciu și apoi, la timpul potrivit, cu sigu-
ranță vei ajunge călugăr”. Adeseori, Părintele Ioan obiș-
nuia să spună că la Dumnezeu nimic nu este la întâmplare
ci, trebuie doar să vedem urmele Providenței Lui în
viața noastră.

În 1929, Ioan Krestiankin a absolvit liceul, urmând
după aceea cursuri de contabilitate. El a profesat în Orel
și, în repetate rânduri, a fost obligat de superiori să efec-
tueze ore suplimentare la serviciu, fapt ce l-a împiedicat
să meargă la biserică.

Atunci când s-a opus unor astfel de ordine, a fost
imediat concediat. O perioadă de timp a fost șomer, dar
în 1932 s-a mutat la Moscova, unde a devenit contabil-
șef într-o companie mică. Acest nou serviciu nu l-a mai
împiedicat să participe la slujbele Bisericii. El a luat parte
în acea perioadă la întâlnirile tinerilor ortodocși pentru
a discuta aspecte ale vieții bisericești.

În 1944, a slujit ca citeț la Moscova, în Biserica Naș-
terii Domnului din Izmailovo. La data de 14 ianuarie 1945,
a fost hirotonit diacon celibatar de Mitropolitului Niko-
lai Iarușevici, iar în luna octombrie a aceluiași an, ca stu-
dent extern, a fost admis la cursurile Seminarului Teo-
logic din cadrul Academiei Teologice din Moscova aflate
la Mănăstirea Novodevici.
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Examenele le-a trecut cu brio, stârnind admirația pro-
fesorilor din comisie. Rectorul seminarului, magistru în
teologie, Părintele Tihon Popov, felicitându-l, i-a adre-
sat Părintelui Ioan aceste cuvinte remarcabile: „Dragă
Părinte Ioan, să fii preot și nu popă”. În data de 25 oc-
tombrie 1945, Patriarhul Alexei I l-a hirotonit preot, el con-
tinuând să slujească în parohia din Izmailovo. A slujit și
a predicat mult, fiind foarte iubit de enoriași, dar nea-
great de responsabilii statului, aflându-se permanent
într-o relație tensionată cu autoritățile sovietice, din cau-
za reticenței de a colabora cu acestea. În biografia lui afir-
mă că, fiind tânăr preot, acestea au cerut concesii impo-
sibile, iar din cauza faptului că situația era deosebit de
tensionată în jurul lui, el a cerut sfatul Patriarhului Ale-
xei I, care l-a sprijinit moral.

 În 1946, Ioan a deservit ca preot slujitor în reînviata
Mănăstire Sfânta Treime a Sfântului Serghie de Radonej,
dar șase luni mai târziu s-a întors la biserica din Izmai-
lovo. În același timp, el a deservit sectorul de corespon-
dență al Academiei Teologice din Moscova și a început
redactarea tezei de licență cu titlul „Viața Cuviosului
Serafim de Sarov, făcătorul de minuni, și semnificația
ei pentru viața religioasă și morală din Rusia timpului
său”. Cu toate acestea, cu puțin timp înainte de susținere,
în noaptea de 16 aprilie a anului 1950, el a fost arestat de
autoritățile comuniste, fiind condamnat de NKVD la
7 ani de detenție. 

Patru luni a fost în stare de arest la Lubianka și în
închisoarea Lefortovski, iar în luna august a fost mutat
în închisoarea Butirskaia, într-o celulă cu criminali de
drept comun. La 8 octombrie 1950, a fost condamnat, în
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conformitate cu articolul 58-10 din Codul penal (agitație
anti-sovietică), ca în timpul celor șapte ani de închisoare
să fie închis într-un lagăr de maximă siguranță. El a fost
trimis în regiunea Arhanghelsk, în Kargopol, pentru
a lucra de-a lungul Râului Negru. Inițial, a lucrat în ex-
ploatarea forestieră. În primăvara anului 1953, din cauza
unor motive de sănătate, fără să solicite, a fost transferat
la o subunitate pentru invalizi a lagărului Gavrilova Poliana
din Kuibișev-Samara, unde a lucrat în contabilitate până
la 15 februarie 1955, fiind eliberat mai devreme.

După eliberare a fost privat de dreptul de a călători
în Moscova și în împrejurimi. Din acest an, părintele a
fost numit pe seama diocezei Pskov. Din 1955 până în
1956, a fost desemnat ca preot slujitor al Catedralei Sfân-
ta Treime din Pskov. Aici, deși fusese eliberat recent din
închisoare, părintele a nemulțumit prin activitatea sa au-
toritățile, fiind amenințat din nou cu urmărirea penală.
Ulterior a fost transferat în dioceza Riazan, unde avea să
slujească, în numeroase parohii, pentru aproape 11 ani,
până în februarie 1967.

În anul 1961, la praznicul Învierii Domnului, Părin-
tele Ioan a fost ridicat la rangul de protopop de către Pa-
triarhul Alexei I. În aceeași perioadă, apropiindu-se de
părinții călugări de la Mănăstirea Glinsk, aceștia l-au luat
pe tânărul preot sub călăuzirea lor spirituală, iar unul
dintre ei, Părintele Serafim Romanțov, a devenit părin-
tele său duhovnicesc. Pe 10 iunie 1966, Părintele Ioan
a fost tuns în monahism de către Părintele Serafim, în
orașul Sukhumi din Georgia. A primit tot numele Ioan,
fiind așezat însă sub ocrotirea Sfântului Apostol și Evan-
ghelist Ioan.
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Pe 20 februarie 1967, Ieromonahul Ioan s-a închino-
viat în Mănăstirea Peșterilor din Pskov. După numai trei
ani, avea să fie numit stareț, iar la praznicul Bunei-
vestiri, în 1973, a fost ridicat la rangul de arhimandrit.

Era vizitat cu regularitate pentru a primi povățuire
duhovnicească de însuși Arhiepiscopul Eusebie de
Pskov, de frații din mănăstire, de Arhimandritul Tihon
al metocului Mănăstirii Pskov din Moscova, precum și
de numeroși fii duhovnicești din întreaga Rusie și din
alte țări ortodoxe.

 Este imposibil de exprimat ceea ce Părintele Ioan
a însemnat pentru fiii săi duhovnicești și pentru în-
treaga Rusie Ortodoxă. Cu toate că, în timpul ultimilor
ani ai vieții sale, din cauza vârstei înaintate și a bolilor de
care suferea, părintele nu a mai putut primi pe toți cei
dornici să se împărtășească de sfaturile sale, scrisori din
întreaga lume au continuat să sosească la Mănăstirea
Pskov. În 2005, la a 95-a aniversare, Arhimandritul Ioan
a fost decorat de Biserică cu Ordinul Sfântul Serafim de
Sarov în gradul I. Deși în ultimii săi ani a fost grav bol-
nav, aproape imobilizat la pat, Părintele Ioan a fost de-
plin conștient până în ultimele momente de viață. Pe
23 ianuarie 2006, în Duminica Sfinților Noi Martiri și Măr-
turisitori ai Rusiei, Arhimandritul Ioan, marele duhovnic,
s-a mutat la cele veșnice, la câteva minute după ce a
primit Sfintele Taine, fiind îngropat, ca și alți călugări,
în peșterile din Mănăstirea Pskov a Adormirii Maicii
Domnului.

Moștenirea pe care Părintele Ioan Krestiankin a lă-
sat-o Bisericii este uriașă. La ora aceasta nu este încă
suficient de cunoscută și de investigată. Adevărata sa
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valoare va fi descoperită în timp, pe măsură ce con-
știința Bisericii va asimila în mod corect mesajul aces-
tuia. Putem spune cu certitudine că Părintele Ioan, timp
de mai mulți ani, a acumulat o experiență spirituală mare,
ceea ce i-a dat posibilitatea de a spune oamenilor în acel
moment ce le era foarte necesar pentru mântuire. Predica
lui este apropiată de direcția pastorală, la care a aderat
Sfântul Ioan de Kronstadt.

Oamenii care au fost suficient de norocoși pentru a
discuta cu Părintele Ioan spuneau că, prin simpla sa pre-
zență, alunga de la cei veniți descurajarea și depresia,
aducând bucurie, curaj și inspirație. Aceia care se aflau
lângă el simțeau că se produc niște schimbări interioare
uimitoare în sufletele lor. Acest lucru este mărturisit de
foarte mulți oameni care nu îl cunoșteau și, prin urmare,
cuvintele lor ne dezvăluie ceva mai mult decât emo-
țiile personale. 

Mulți au remarcat la acesta un tact surprinzător în
maniera sa de a relaționa cu oamenii. Părintele Ioan nu
a dictat nimic nimănui și nici nu a forțat pe nimeni să
asculte și să urmeze povețele sale duhovnicești, pentru
că nu a vrut să-și impună voința forțând libertatea oa-
menilor să urmeze voia lui Dumnezeu, care este impo-
sibilă fără încredere în Dumnezeu și în purtarea Sa de
grijă.

Asist. univ. protos. dr. Maxim Vlad, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța
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Cuvântul I

Tainic

Există Cineva care cunoaște toate grijile tale. De Dân-
sul nu se ascunde nici un gând tulburător. El știe că gri-
jile provoacă suferințe și de aceea vrea întotdeauna să
ne ajute. El promite să ia asupra Sa toate grijile noastre.
Am putea avea ceva mai bun? El vrea să elimine tot ce
ne împovărează. El vrea să continue pentru noi drumul,
acolo unde noi nu mai vedem vreo posibilitate să o fa-
cem. El vrea să schimbe orice împrejurare care ne îm-
povărează. El vrea să ne trimită un ajutor. De aceea, lasă
toate grijile tale în seama Lui. Mulțumește-I pentru fap-
tul că ia asupra Sa povara și te ajută în marile necazuri
care acum te întristează. Astfel, inima ți se va umple
de pace. 
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Cuvântul al VIII-lea

Despre „circ”

Iar tu, prin împrăștierea duhului tău, continui să dă-
râmi ceea ce Domnul zidește în tine prin pronia Sa dum-
nezeiască. Din partea ta, Dumnezeu nu vrea nimic alt-
ceva, ci doar aceasta o cere: „Fiule, dă-mi inima ta”* -
doar manifestarea voinței tale, doar dorința ta, iar împli-
nitorul, proniatorul vieții tale creștine și învățătorul
sufletului tău este Însuși Domnul. Mândria va găsi nu-
maidecât o portiță, hrănindu-se dintr-o jertfă pe care
nimeni nu ți-a cerut-o. Nu trebuie să inventezi nimic,
Domnul este prezent demult în viața ta și te conduce
prin ea nu doar din momentul când ai conștientizat tu
acest lucru. Iar tu, simțindu-I milostivirea, ai intervenit
în viața ta distrugând cu încăpățânare ceea ce a zidit
Dumnezeu. Tu îți manifești propria concepție despre
lume doar de ochii lumii, [dar să știi că] și acest lucru
are o definiție precisă – „a face circ”, [lucru care] ar tre-
bui să te neliniștească. Aceasta denotă că tu inițiezi nu
o lucrare lăuntrică, ci una exterioară. Iar Domnul ne spune
că trebuie să intrăm în cămara noastră și să ne rugăm

*  Cf. Pilde. 23, 26.
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Tatălui, Care este în ascuns, și El ne va răsplăti în mod
vădit*. Și nu te obrăznici, nu te avânta fără discernământ
către cer, fiindcă există doar două căi și amândouă nu
sunt în puterea ta: pe una este harul lui Dumnezeu, pe
cealaltă – înșelarea și lingușirea demonilor. Iar oamenii
păcătoși trebuie să pășească smerit pe pământ, cu dem-
nitate și dreptate, cerându-I lui Dumnezeu nu daruri du-
hovnicești, ci iertarea păcatelor. Aceasta este cea mai
scurtă cale de a obține milostivirea [lui Dumnezeu]. Alt-
fel, vrăjmașul va râde de tine. 

*  Cf. Mt. 6, 6.


