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Am văzut un crin alb. Plutea pe apa întunecată 
a unei mlaștini. În jur, numai putreziciune. Sin-
gur, crinul rămăsese curat ca un strai îngeresc. 
S-a iscat, apoi, pe fața cernită a iazului aceluia, 
o undă și a legănat, preț de o clipă, crinul. Dar
nici măcar un singur strop de murdărie n-a în-
tinat albeața florii.



„SĂ DĂRUIM 
DRAGOSTE!”
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Să dăruim dragoste! 
Acest îndemn ni-l lasă Împărăteasa Alexandra 
Feodorovna Romanova în jurnalul personal, în 
însemnările din anul 1917, cugetând la făcăto-
rii de pace — acei oameni care, prin lărgimea 
inimii și prin jertfelnicia lor, schimbă fața lu-
mii. „O cale prin care putem dobândi slava fă-
cătorilor de pace este să răspândim dragostea 
creștinească. Putem săvârși aceasta făcând din 
însăși viețuirea noastră o pildă pentru alții, lu-
crând răbdarea, blândețea, bărbăția, stăruind în 
ele și vădindu-le întru toate, oriunde ne-am afla 
și oricare ar fi purtarea celorlalți față de noi.” 
Lucrarea de față este alcătuită din mai multe 
fragmente culese din jurnalele Țarinei, însem-
nări ce s-au constituit și în volume de sine stă-
tătoare, în numeroase ediții rusești și ale altor 
popoare. Avem de-a face cu o lucrare de mare 
preț prin aceea că, în cuprinsul ei, Sfânta Mu-
ceniță Alexandra dă ea însăși mărturie des-
pre sine. Nu este vorba, așadar, despre amin-
tiri sau păreri ale altor autori, doritori de bine 
sau de rău, iubitori de patrie sau potrivnici ei, 
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credincioși lui Hristos sau necredincioși. Unii 
dintre aceștia, din nebăgare de seamă, fără in-
tenție, s-ar fi putut abate de la adevăr, iar alții 
l-ar fi putut strâmba în chip voit! Însemnările 
prezente, însă, n-au fost niciodată menite publi-
cării, ci așternute de către Țarină numai pentru 
sine, în taină. Era de neînchipuit faptul că ele 
vor vedea vreodată lumina tiparului. Cel mult, 
că vor fi transmise din generație în generație, 
prin familia regală a Romanovilor. După Re-
voluția din Octombrie, scrierile au fost trecute 
în categoria „strict secret” și păzite cu strășni-
cie de autoritățile socialiste. Publicarea lor nu 
putea fi nicidecum îngăduită. 

Domnul Dumnezeu a găsit, însă, calea ca 
aceste nestemate duhovnicești, aceste raze izvo-
râte din preafrumoasa și dumnezeiasca lumi-
nă, să ajungă la cunoștința întregii lumi și, mai 
cu seamă, a urmașilor Sfintei Rusii. Iar aceas-
ta, pentru ca frumusețea sufletului Împărătesei 
Mucenițe să strălucească asemenea unei stele 
călăuzitoare prin bezna veacului acestuia, tu-
turor celor care se silesc să dobândească inimă 
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curată, largă și jertfelnică. Pentru că „nimenea, 
aprinzând făclia, nu o pune întru ascuns, nici 
sub obroc, ci în sfeșnic, ca cei ce intră să vază 
lumina”. /Lc. 11, 33/ Mulțumim lui Dumnezeu, 
căci El ne-a învrednicit și pe noi să trudim la 
această lucrare, cu toate că ne cunoaștem prea- 
bine măsura neputinței. Pentru aceasta vă și 
rugăm, prin Harul Domnului, și pe dumnea-
voastră, iubiți cititori, să trudiți dimpreună cu 
noi! Răspândiți aceste cuvinte de folos în în-
treaga lume! Dăruiți-le celor dragi, astfel încât 
și ei să poată fi părtași la strălucirea cea minu-
nată izvorâtă din inima Țarinei. Împărtășiți-le 
tuturor această carte. În cuvintele ei se ascun-
de o putere care are darul de a schimba vieți. 

Dacă aceste rânduri vă vor mișca inimi-
le, iar ele vor răspunde gândurilor cuprinse în 
această carte printr-un luminos simțământ, să 
nu-i lipsiți, atunci, de această bucurie, nici pe 
apropiații dumneavoastră. Citind și îndrăgind 
însemnările Împărătesei Mucenițe, împărtă-
șiți-le tuturor. Să dăruim dragoste! 
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