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Epistola Ia către David 

 
( Despre depărtare şi aducere aminte ) 

 
Prin mila lui Dumnezeu, de 

departe, salutare! A lui Dumnezeu, adică 
a iubitei Treimi, să fie toată lauda şi 
slava, toată rostirea de laude, lăudări şi 
cîntări de toate felurile şi din toate gurile, 
pentru că Ei ne-au zidit de la început 
pentru o dragoste mare. Adică, să fim 
suflete sfinţi şi cuminţi, stînd faţă în faţă 
cu Ei, privind şi hrănindu-ne din 
frumuseţea feţei Lor în vecii vecilor, 
Amin! 

Zic «de departe» căci, într-adevăr, 
sînt la mare depărtare în multe feluri: 
peste mări şi ţări cu trupul şi peste ani 
nenumăraţi cu duhul. Fiindcă cel rău este 
un depărtat şi tatăl depărtării, şi numai 
prin lucrătura acestuia şi prin nebăgarea 
de seamă a credincioşilor se adună 
depărtarea între sfinţi, puţin cîte puţin. Şi 
ce este depărtarea decît uitare şi o 
subţiere (pînă la rupere) a legăturii 
duhovniceşti, o împăienjenire a ochilor 
minţii în ce priveşte nu numai chipul, ci 
şi inima fratelui de care te depărtezi? 
Căci vezi bine că dacă fratele acesta 
izbîndeşte în urmarea lui Hristos, trebuie 
să ne bucurăm împreună cu el cu psalmi; 
iar de se munceşte din greu, trebuie să-l 
sprijinim cu rugăciune şi sfat 
duhovnicesc. Dar dacă ne-am depărtat de 
el, nu sîntem oare neputincioşi în a-l 
ajuta? Iar de nu-l mai avem înaintea 
ochilor, nu-i uităm pînă şi faţa, deşi îl 
cunoşteam bine şi nici unul din gîndurile 
lui nu ne erau străine? Atunci fratele 
acela a ajuns pentru noi ca un străin şi ca 
un om necunoscut de pe stradă. Trece 
prin faţa noastră şi pleacă şi nu-i ştim nici 
numele. Şi legătura Duhului s-a stins, 
neputînd trăi. Căci Duhul vrea să lege, 

dar nu are ce lega; caută să apropie, dar 
nu are pe cine apropia; vrea să mîngîie, 
dar locul a rămas pustiu. Ce era într-o 
singură parte, acum este despărţit în 
două părţi, fiind spart. Şi unde era mai 
înainte o adunare a doi sfinţi, se află 
acum un cîmp gol. Iată, acesta este un 
mare păcat! 

Dar, slăvit fie Dumnezeul nostru, 
căci este un Dumnezeu al apropierii! 
Nici nu ne făcuse încă şi deja plănuise să 
ne apropie din nou de El, ştiind că vom 
alege depărtarea de El, printr-o moarte 
prostească şi îngîmfată. Şi Hristos era 
pregătit de jertfă şi în adevăr jertfit deja 
înainte de întemeierea lumii (căci ce 
înseamnă «va fi», «este» sau «a fost» 
pentru Cel ce este?), pentru a desfiinţa 
depărtatea care nici încă nu era pusă 
între noi şi Dumnezeu. Şi această 
depărtare a venit pînă la urmă în lume 
prin prostia omenească, prin aceea că am 
vrut să cunoaştem totul îndeaproape şi 
ne-am depărtat de adevărata cunoştinţă, 
care vine de la Dumnezeu şi este chiar 
Dumnezeu Însuşi. Şi numai dacă ne-am 
fi ţinut aproape de gura Celui viu şi 
ne-am fi apropiat cu tărie de El, ca nişte 
copii care îl înconjură cu dragoste şi 
poftă de joacă pe Tatăl lor, am fi rămas 
uniţi cu Creatorul. Dar noi ne-am 
îndepărtat pînă acolo că toată firea este 
pustie ca la început, decît că Duhul 
Domnului are scîrbă să sălăşluiască în 
pustie şi nici nu mai pluteşte pe deasupra 
apelor, ca la începuturile lumii. (Căci 
atunci nu era încă nimeni pe lume şi 
Duhul lucra, creînd lumea.) Ci îşi face 
casă numai în inima copiilor lui 
Dumnezeu, a sfinţilor care se apropie de 
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Dumnezeu după ce Dumnezeu i-a 
apropiat de Sine mai înainte. Şi Pămîntul 
este pustiu şi gol din nou, ca în vechime, 
chiar dacă este mişcare pe el. Căci 
mişcarea departe de Domnul este moarte 
şi trece ca şi cum în locul acela nu a fost 
nimic niciodată. Şi aceasta este o mare 
deşertăciune şi o risipă de suflete 
preţioase, cît şi un mare păcat, de vreme 
ce sufletul este lucrarea mîinilor 
Domnului, dar este nimicit. 

Frate! Să ne străduim deci a ne 
mişca împreună de aici înainte, uniţi în 
legătura Duhului. Căci Dumnezeu este 
un Dumnezeu al unirii şi al aducerii 
aminte, şi El mi-a adus aminte de tine. 
Fiindcă dacă îndepărtarea înseamnă 
uitare, atunci apropierea este aducere 
aminte. Şi amintirea vine prin stîlpii de 
aducere aminte. Iar dacă stîlpii de 
aducere aminte au fost culcaţi la pămînt, 
cine îi va ridica înapoi? Adevărat îţi spun 
că Domnul Dumnezeu face aceasta. 
Pentru că dacă nu o face El, cine ar 
putea-o face? Două pietre una peste alta 
în mijlocul pustiei nu se mai văd, şi 
nimeni nu-şi mai aduce aminte unde 
erau. Dar Duhul Domnului cercetează şi 
înviorează mintea pînă în adîncurile ei şi 
scoate la iveală ce era îngropat, la lumină 
ce era acoperit de întuneric. De aceea e 
bine să ridicăm stîlpii de aducere aminte 
căzuţi, să zidim unii noi şi, nu numai atît, 
ci să îi şi păzim bine, ca să nu-i dărîme 
vînturile. Căci atunci cînd ajungi la un 
stîlp lăsat mai înainte undeva împreună 
cu un frate, ştii că eşti mai aproape de 
fratele tău. Şi inima îţi tresaltă de 
bucurie, pentru că ştii că părtăşia fratelui 
nu este departe şi puţin drum mai este 
pînă vei ajunge să-i baţi în uşă. Pentru că 
stîlpul aducerii aminte este şi un stîlp al 
apropierii. 

Iar depărtarea, vedem lămurit, 
trebuie să fie trecătoare, ca şi uitarea. Ce 
vrea să zică Scriptura cînd spune că: 
 «Domnul şi-a adus aminte»? Oare poate 
Dumnezeu să uite sau să nu ştie ceva, 

chiar şi pentru un timp? Nu. Ci 
Dumnezeu numai se uită în altă parte, 
supraveghind cu «coada ochiului», 
aşteptînd să vadă cînd se va pocăi 
poporul răzvrătit, şi pedepsind prin 
tăcere pe păcătoşi. (Adevărat îţi spun, că 
nu este nimic mai înfricoşător decît să 
vorbească cineva cu Dumnezeu şi 
Dumnezeu să nu-i răspundă. Cine 
păţeşte aşa, e deja mort şi nu ştie.) Da, 
Dumnezeu ne uită pentru o vreme, dacă 
ne răzvrătim, dar apoi îşi aduce aminte 
de noi. El nu uită încă pe nimeni de tot, 
căci nu a venit timpul. Cînd va uita cu 
adevărat, va uita pentru vecie şi nu-şi va 
mai aduce aminte niciodată de cei uitaţi. 
Ei vor fi îndepărtaţi din mintea lui 
Dumnezeu şi vor dispărea din prezenţa 
Lui. Ce înseamnă aceasta este o taină, dar 
atît ştim: că este o taină grozavă. Şi cel 
rău este un uituc şi tatăl uitării şi nu va 
trece mult pînă va fi el însuşi uitat de 
Dumnezeu pentru toţi vecii, împreună 
cu toţi cei care s-au adunat cu el, mai 
mici sau mai mari, Amin! 

Aşadar, preaiubit frate, să ne 
apropiem din nou prin Duhul Domnului, 
cu rugăciune, căci Dumnezeu şi-a adus 
aminte de noi şi şi-a aţintit iarăşi privirea 
asupra noastră. A Lui să fie slava în 
veacul veacului, căci îndurarea Lui nu are 
sfîrşit! El suflă peste deşert şi deşertul dă 
păduri. Unde nu era rod, va fi rod nou. 
Amin! 

Domnul să te binecuvinteze, pe 
tine şi casa ta. Salutarea de la sfîrşit este 
cu mîna mea:  

 
 


