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Cuviosul schiarhimandrit Teofil
Rossoha este unul dintre cei mai mari
pArinfi duhorrnicegti. care au strilucit pe
cerul Bisericii Ortodoxe in secolul )OL El
este o dovaddvie a faptului c6, oricdt de
grea ar fi prigoeula impotriva credinlei
cregtine, robii lui Hristos biruiesc toate
incercdrile qi ispitele wiimaqului diavol.

Poate c5, peste o vreme, Cuviosul Teo-
filva ifitrain sinaxare. Acolo unde muffi-
mea de oameni ajutali de el in chip minu-
nat mdrfurisesc c5. ii este locul...
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Viala egumenului Schitului Kitaev
al Lavrei Pecerska din Kiev,

Schiarhimandritul Teofil Rossoha
(t929-l996)

COPII-A.RIA

in ziua de ro august Lgzg, in satul Kalita,
situat in raionul Brovarski din regiunea Kiev,
in familia ortodoxi a lui Sava Grigorievici qi a
Paraschivei Grigorievna Rossoha s-a nlscut un
bliat, care a fost botezat Petru. Familia
viitorului nevoitor qi stare! se distingea prin-
tr-o veritabill evlavie creqtin5. CurAnd dupl
naqterea lui Petru, s-au mai n[scut fiul Vladi-
mir qi fiica Nadejda. Copiii creqteau intr-o at-
mosfer[ iubitoare, fiind inconjurali de grija qi
c5ldura p[rinteasc5. Sava Grigorievici o preluia
mult qi o respecta pe solia sa, iar uimitoarea lor
rela{ie, plinl de duioqie, a r5.mas pentru toati
viala in amintirea copiilor lor. Copiliria
blielelului a coincis cu perioada anevoioqilor
ani '3o.

Familia Rossoha era o familie de !5rani
care s-a opus colectiviz[rii. Ei delineau o pro-
prietate, nu au intrat in colhoz qi au fost nevoili



s[ pl[teasc[ impozite grele' Sava Grigorievici a
fost arestat de trei ori pentru neplat[, iar solia
lui era nevoitl de fiecare dat[ s[ adune bani de
la vecini qi rude pentru a pllti impozitele qi

numai dupi aceea solul ei era eliberat.
CAnd a implinit opt ani, b[iatul a fost dat ]a

qcoal5.. Colegul lui de cias[, Grigorie Mihailo-
vici Voronii iqi amintea: ,,Am inceput s[ mer-
gem la qcoail in 1936, chiar atunci cAnd au
imuls crucile de pe biserica noastrd. Era dure-
ros, dar ce puteam s[ facem noi, copiii? $coala
aparlinuse de bisericd, dar au transformat-o in
qcoali primard qi noi am inv5lat acolo pAn[ in
clasa a 5-a inclusiv, pAnd cAnd a inceput
r[zboiul. Ei era in c]asa paralel[' Eram vecini,
plqteam vacile impreun[. Petru cAnta foarte
frumos la armonicd. $i atunci a inceput
r[zboiul. in '4r nemlii au intrat in sat qi oame-
nii au izbutit s[ redeschid[ biserica. Atunci
tatll s[u a devenit diacon".'

ingrijindu-se de educalia duhovniceascd a
copiilor sii, Sava Grigorievici i-a adus la
biserica 1ui Dumnezeu inc[ din primii ani ai
vietii lor. DeEi era foarte tAnlr, Petru citea qi
cAnta la stran[. Dumnezeu l-a inzestrat multe
daruri pe bliat - el avea o voce neobignuit de

frumoas[ qi, de multe ori, preg[tindu-se sd
meargl la slujbd, Paraschiva Grigorievna
spunea: ,,Merg s[-mi ascult privighetoarea". pe
atunci s-a petrecut o intAmplare care parci a
prevestit viitorul drum al vielii bliatului. intr-o
zi, in vremea r[zboiului, in casa lor au poposit
niqte soldali ruqi care treceau prin sat.
Mullumindu-le pentru glzduire, ei le-au diruit
stdpAniior primitori o zaharnil5 de argint din
care, in ziua urmXtoare a displrut tdri urm[ tot
zahirul. S-a dovedit ci micul Petea, rdmAnAnd
acasl singur cu surioara lui, a hotdrAt s[ se
joace, imitAnd taina impdrtlqaniei, pe care a
v[zut-o de multe ori in biseric5. ,,Se impdrt[-
qeqte roaba lui Dumnezeu", rostea solemn
bliatul, ap[rAnd in pragul uqii cu zaharnita in
mAn5, apoi o ,,impdrthgea" cu zahdr pe surioara
lui. Aqa cd, spre seari, zaharnila a fost golitl de
tot qi au fost nevoiti s[ minAnce terciul firl
zahdr.

Un rol important in alegerea drumului pe
care urma sd p[qeascS tAnhrul biiat l-a a'u'Lrt qi
profesoara lui de germanl, Nadejda Serghe-
evna, care studiase la Institutul pentru fete
nobile, o femeie neobiqnuit de educatl qi
evlavioas5. Ea il iubea foarte mult pe micul
Petea qi, observAnd aptitudinile lui, l-a indru-
mat spre seminarul teologic. Mai tArziu, el iqi
amintea cu recunoqtin!5 de ea qi o purta
intotdeauna in rugiciunile lui.

Dup[ terminarea qcolii, tAnlrul s-a nevoit

' Sava Grigorievici a fost
administrator al bisericii. A
tg+6. A fost inmormAntat
Nicolae.
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cAntire! la strani Ei
murit pe 3o septembrie
lAng[ Biserica SfAntu]



aproape doi ani in Biserica SfAntul Nicolae din
satul natal. Cu timpul, dorinla de a se inscrie la
seminarul teologic din Kiev a sporit. El a
inceput sX se preg[teascd asiduu qi, cerAndu-i
binecuvAntarea pdrintelui Vasilie Golobulki de
la Biserica StAntul Nicolae, a mers la Kiev.
Dumnezeu l-a rispldtit pe tAnlr pentru strddu-
inla sa qi in tg47 el a devenit elev al semina-
rului teologic din Kiev.

SEMINARUL

La inceput, studiile s-au dovedit a fi destul
de dificile pentru biiat - s-a resimlit insufici-
enla cunoqlinlelor primite in qcoald. ins[ el se
str[duia din toate puterile si recupereze ce
pierduse qi, datorit[ neobiqnitei sale hlrnicii, a
cdp[tat multe cunoqtinle. Niciodatd nu se
despirlea de cirli - aqa a rlmas in amintirea
seminariqtilor de atunci. Ii pl[cea mult sX
citeascl literatur[ duhovniceascS. qi pe masa lui
intotdeauna era deschisd Filocalia, cartea lui
preferatX.

Mic de in5llime, modest, sfios, Petia a
inceput sI se bucure in scurt timp de stima
profesorilor qi a studenlilor. De multe ori,
veneau la el dupi un sfat sau ajutor. Inci de
atunci, el avea puterea sI aline qi si imblrbd-
teze, iar dacd cineva era mAhnit, colegii il rugau
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pe Petru s5-l suslind qi si-l incurajeze.
,,Chipul tAnirului avea ceva neobiqnuit,

care il deosebea de ceilalli. RIspAndea un iel de
lumin[, aq spune, o lumini ce rrenea din ochii
lui - iqi amintea V.K. Muratov, care a invltat
impreuni cu el. Ochii lui erau foarte frumosi.
luminoqi, strdlucitori. gi niciodatd nu-i lipsea
zAmbetul. NecunoscAndu-i seriozitatea, puteai
sI crezi la inceput cI este pu{in uquratii, dar,
comunicAnd cu el, ili dddeai seama ci acel om
era foarte bogat sufleteqte. El intotdeauna ema_
na bunitate gi un fel de raze de lumind. care te
atrdgeau spre el qi doreai sd comunici cu e1.,,

,,Atunci s-au manifestat fermitatea, tiria si
statornicia deosebitd a convingerilor sale.
Desenri, seara, in orele de odihnd,lAngd semi_
13ryl nostru apdreau studenlii de la seclia de
filologie a universit[lii, opozanli inrdili ai Bise-
ricii, comuniqti pAnI in mdduva oaselor. Ei
doreau cu o,rice pre! sd-l cAgtige mdcar pe unul
din rAndurile noastre. De multe ori se apropiau
de Petru.,. dar, spre cinstea lui, el linea piept
agresiulii lor. DArzenia ii era proprie inCA de
atunci. ln acea vreme, aceasti 

"ititut" 
era abso-

lut necesari, deoarece nu era deloc uqor de
suportat acele atacuri" - iqi amintea despre
anii de studenlie M.S. LiMnenco.

Tot timpul siu liber, tAnlrul il petrecea in
Lavra Pecerska. Se trezea la 4-S dimineala,
ieqea in stradl qi, pentru ci nici troleibuzeie.
nici tramvaiele nu circulau incd, el mergea
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pAnI la Lavr[ pe jos. Dup[ ce participa la
Sfanta Liturghie, se ruga qi se ̂ inchina la
moaqtele din Peqterile Apropiate qi Indep[rtate,
se intorcea la seminar in jur de ora 10.oo. Insa
despre aceste prime nevoinle ale sale s-a aflat
mult mai tArziu.

Pe atunci, in lavrl se aflau foarte mulli
nevoitori autentici ai vietii monahale, adevirali
stAlpi ai credinlei: arhimandritul Cronid, egu-
menul Lavrei, un puternic propovdduitor, care
amintea intotdeauna cd p[catul intineaz[ con-
qtiinla; inainte-v[zltorul schiegumen Kukqa2,
smerit qi blAnd, care nu se temea s[-i dea de gol
pe cei pdcdtoqi qi s5. le spunl adevirul,
nelinAnd seama de rangul qi pozilia acestora;
pentru rug[ciunile lui, mulli s-au vindecat de
diferite neputinle qi boli; egumenul Andrei,
care a primit nevoinla nebuniei pentru Hristos,
cel care citea dezlegS.ri pentru demonizali;
schiegumenul Amfilohie, fost pilot in armat[ qi
medic, care a devenit monah qi o vreme a fost
doctor al seminarului.

Cuviosul Ioan Kukqa, care avea darul
vederii inainte, i-a prezis lui Petru inc[ de
atunci o via!5 grea qi prigonitd.

Tot in Lavr[ Petru l-a intAlnit pe egumenul
Teodosie, plzitorul Peqterilor Indeplrtate qi

, in prezent este cinstit ca SfAntul Cuvios Ioan Kukga
(25 ianuarie r87S - z4 decembrie tg6+) din Odessa,
fiind canonizatpe 22 octombrie 1994.
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dirijorul corului Lavrei. Era nespus de inzestrat
sufleteqte, blAnd, ins[ monahilor le didea o
educalie severd. De la el tAnlrul nevoitor a
primit primele leclii de evlavie qi, mai tArziu,
tot cu binecuvAntarea lui, a devenit student al
Academiei Teologice din Moscova.

Anii de studii treceau. in clasele 3 $i 4
tAnlrul a devenit pasionat de omiletici., care
era predatl de un minunat pedagog, rectorul
seminarului, protoiereul Boris $ulkevici, a c[-
rui amintire luminoasl a rlmas in inima mul-
tor studenli. Deseori il puteai vedea pe petru
stAnd intr-un coll qi dictAnd ceva - astfel iqi
exersa diclia, lucra asupra exprimdrii, mai ales
in limba rus5, pentru ci el vorbea in principal
ucraineana.

in amintirea multora a rlmas prima lui
predicS, rostitd din amvonul Bisericii SfAntul
Andrei. ,,Nu am vizut niciodat5, iqi aminteqte V.
K. Muratov, un fost coleg, sI i se aducd atAtea
mullumiri unei fele bisericeqti, s[ fie felicitat
atAt de mult cum a fost felicitat petru. Toli
rosteau: ,,Doamne miluieqte. Mul{umim,
Doamne" - qi l-au numit chiar plrinte. AtAta
duhovnicie qi cildurl rlspAndea in jur, incAt i1i
doreai sI te apropii de el qi s5-i strdngi mAna.
$i noi, cei de la seminar, ne-am apropiat de el,
i-am mullumit qi i-am spus: ,,Ei, Petriqor, i1i e
sortit s[ devii Guri de Aur al Rusiei". Iar el se
ruqina, era modest, sfios qi doar zAmbea. Ni-
meni nu qtia atunci ci aceste cuvinte erau
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prooroceqti qi c[, pentru marile lui nevoinle,
bumnereu urr"u ,i-i trimitd unul dintre cele

mai mari daruri: darul propovlduirii".
TAnirul a absolvit seminarul in r95L cu

note str[lucite (doar ]a trei materii a primit

calificatiwl ,,bine", iar la celelalte ,,excelent") qi

a fost recomandat cu considera{ie, impreuni cu

alli cAliva absolvenli, pentru admiterea la

Academia Teologic[ din Moscova, unde a qi

fost inscris dup[ examenele de admitere.

I-{VRA SFANTA TREIME _ SFANTUL
SERGHIE. ACADEMIA

in anii de studii Ia Academia Teologic[,

Petru se deosebea, ca 9i pAn[ atunci, prin

inclinalia lui pentru ruglciune qi ndzuinla spre

o via![ ascetic[. ,,El se ttezeainaintea tuturor qi

mergea la Lavr[, la miezonoptic5, iqi aminteqte
prot6iereul Vladimir Timacov. La orele

4.oo-S.oo dimineala! Studenlii d-ormeau cel

mai dulce somn, iar el se trezea qi pleca, apoi se

intorcea, intra incetiqor. Dar parc[ se putea

ascunde de studenli? Bineinleles c[ nu' Cum

au aflat, au inceput sd-i cAnte cAntlri de laudl'

Iar el s-a repezit la noi, zicAnd: <Eu sunt cel

mai pdc[tos, cel mai rlu.> Iar noi continuam

s[-l i^spitim qi s[-l necljim"'
in acea weme in Lavrl se aflau mulli
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nevoitori veritabili ai credinlei: asprul monah
Petru Athonitul, care mai tArziu a primit
schima mare. Starelii Miheia gi Antonie,
plrintele Tihon Agricov (care se bucura de o
mare cinstire in rAndurile rugltorilor qi ale
noilor mlrturisitori lui Hristos - gi care, din
aceasti cauz[., a suferit ulterior) qi, de aseme-
nea, arhimandritul Chiril Pavlov, care a studiat
la aceeaqi facultate cu pirintele Tihon, dar
intr-un an mai mare. Mai tdrziu, amintindu-gi
de anii petreculi impreunl in Lavr[,
arhimandritul Chiril povestea: ,,Noi locuiam
amAndoi in aceeaqi chilie din clopotnill.
Tr5iam ca niqte pustnici nu aveam nici
toaletS, nici ap5, chilia nu se incdlzea, apa o
aduceam de jos qi pe timp de iarn5, pe ger
nlprasnic. Era un nevoitor plin de rAvn[ - ce
era al lui, era al lui. Intotdeauna dormea pe
patul f5rd saltea. Aqa era rAnduiala: monahi-
ceascd, ascetic[. N5zuia spre o vialI de
nevoinld - aceasta se vedea la el."

BlAndelea, smerenia, receptivitatea ii
atrlgeau pe studenlii care invllau impreun5 cu
Petru. El era binevoitor qi nepretenlios qi, daci
avea ce s[ impart5, imp[r[ea din plin cu ceilalli.
Proprie ii era qi iubirea de neagoniseald. ,,Ade-
sea refuza s[ primeasci banii pe care ii ddduse
cu imprumut, motivAnd cX cel care ii datora
banii avea mai mult[ nevoie de ei", mirtu-
riseqte colegul lui, protoiereul Vasilie Svideniuk.

La sfArqitul anului trei de studii, in inima
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tAn[rului s-a copt dorinla de a se dedica mo.na-

hismului. Pe z6 aprilie/9 mai 1954 el a scns o

cerere egumenului Lavrei, rugAndu^-l si-l bine-

cuvinteie pentru viala monahal[. in ziua de 7
iulie 1954, de praznicul Naqterii Botez[torului
qi inainiemerg-[torului Ioan, studentul Acade-

miei Petru Roisoha a fost tuns in monahism cu

numele Pafnutie, in cinstea Cuviosului Pafnutie

al Lavrei Pecerska din Kiev. Peste ttzile, pe 18

iulie, in zlta afllrii moaqtelor Cuviosului

Serghie de Ia Radonej, in timpul Sfintei

Liturghii slvArqite in Biserica SfAnta Treime -

SfAntirl Serghie, el a fost hirotonit ierodiacon,

iar dupd inJe g luni, pe 7 martie 1955, el a fost

hirotonit ieromonah de c6tre mitropolitul de

Ikutilk qi Kolomna, Nicolae Iarqwici, in Bise-

rica SfAntul Nicolae din Hamovniki, un sector

al oraqului Moscova. De atunci inainte el a avut

datoria s[ meargl pe drumul anevoios al sluji-

rii preolegti qi s[ fie, dup[ chemarea Aposto-

lului, pitaa credincio1ilor cu cuuAntul, cu

purtarbo, cu dragoster, ctt duhul, cu credin{a,

cu curd;io (I Tim. 4:rz).
Fiind preocupat inc[ din anii adolescenlei

de ce ,,est^e de cuviin![ qi de trebuin![" vielii

monahale, tAnlrul monah qi-a ales ca teml

pentru lucrarea sa de diserta\ie Scara SfAntului

ioan Sclrarul, starelul mln[stirii Sinai' ,'Des[-
vArqirea duhormiceascS. a creqtinului la SfAntul

Ioan Sc[rarul", aceasta e denumirea ]ucr[rii

sale, datorit[ cdreia a primit titlul de candidat
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in teologie qi care, in mare mdsur[, a influenlat
traseul viitor al vielii sale. ,,Drumul urcuqului
in virtute este drumul nevointelor gi al crucii, al
sacrificdrii de sine qi al infrAnirilor. Acest
drum este deosebit de greu qi dureros. El poate
aduce multe lipsuri qi intristlri. Dar el, de
asemenea, este drumul luminii, frumusetii,
sfinleniei, cur5liei" scria in cuvAntul de
incheiere al lucrdrii sale absolventul Academiei
Teologice, ieromonahul Pafnutie. pe aceasti
cale urma si mearg[ qi el.

Fralii Lavrei erau bucuroqi s5-l primeascd
pe tAnlrul monah, insl sufletul siu tindea spre
Kiev, acest leagin duhovnicesc in care a crescut
qi care a sddit in el bazele sfinleniei qi evlaviei.
Pe ro iunie 1955 el a scris o cerere in care
aducea la cunoqtin!5 dorin{a lui arzdtoare care
il atrlgea cu putere spre nevoitorii Lavrei
Pecerska din Kiev, pentru a se nevoi sub ocroti-
rea rugiciunilor Cuvioqilor Antonie qi Teodosie.
Patru luni mai tdrzil, el a fost transferat la
Lavra Adormirea Maicii Domnului pecerska
din Kiev.

T-{VRA PECERSKA DIN KIEV

Din nou, ochii tAnirului ascet s-au bucurat
de vederea cupolelor strlvechii mIn[stiri din
Kiev qi iariqi a plqit pe plmAntul binecuvAntat,
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aldturi de bine-pldculii Lavrei Pecerska, pe care
i-a iubit din tinerele qi pentru toat[ viala.

Ca qi mai inainte, leg[turile strAnse ale
prieteniei l-au apropiat din nou de p[rintele
teodosie. O vreme chiar au locuit amdndoi
intr-o cdsu!5 a paznicului. Protoiereul Alexei
Pavlov iqi amintea: ,Eu terminasem ro clase qi
Iucram la Lavr[, eram paznic, tliam ]emne.
inc[ nu implinisem 18 ani qi nu am fost primit
la seminar. Plrintele Pafnutie a fost primul
meu indrum[tor, inv[15tor. Cu el era qi pdrin-
tele Teodosie, ei locuiau impreuni. Plrintele
Teodosie era dirijor de cor qi noi ne lineam
unul de altul, totdeauna ne puteai vedea
impreun5. Adevdrurile principale ale credinlei
noastre eu le-am auzit din gura p[rintelui Paf-
nutie. El era singurul om cu care puteam s[
discut, sd-i pun intreb[ri despre orice m[
interesa. El a fost primul meu inv[1[tor, care
m-a ajutat in toate problemele. $i el m-a sf[tuit
atunci sd dau Ia facultate, ins[ doar la Moscova,
deqi in Kiev funcliona un seminar in acea
vreme. <DacI vrei si inveli cu adev[rat, du-te
la Moscova, Ia seminarr. Aqa am qi f5cut.
Seminarul din Kiev a fost inchis in 196r. Eu nu
I-aq fi absolvit, pentru ci am fost admis in 1958
qi ar fi inceput incerc[rile. Ins[, astfel,
absolvind seminarul din Moscova, am intrat
imediat la Academie. Astfel, el mi-a influenlat
drumul vie!ii".

Darurile propov5duirii qi cdlduzirii care
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s-au manifestat incl din anii de studii se ar[tau
tot mai mult in tAn[rul ieromonah. Oamenii
:/eneau la el pentru un cuvAnt viu, pentru o
inv5l5turd qi pentru mAngAiere, deqi avea pe
atunci doar z7 de ani. ,,El era incl tAn5r. Ei ;i.
ce daci era tAndr? Cum spunea pdrintele Sava
de Pskov qi Pecerska, acum vremurile sunt ca
cele de pe font, intr-un an de zile poli si pri-
meqti cAteva ranguri qi medalii, qi premii.
Prigoana era mare, dar qi inflorirea duhovni-
ceascd era mare, iar schimbirile se fdceau cu
efort qi zbucium sufletesc. El gi atunci era atAt
de inlelept, vorbea in pilde, nu vorbea intr-un
limbaj lumesc, totdeauna rostea weo cugetare
care atingea toate stXrile tale sufleteqti, preciza
ceea ce era important qi te invi{a ce trebuia si
faci in continuare. Era foarte inlelept", mdrtu-
riseqte ieromonahul Alexei de la Noul Athos.

Insd qederea tAnlrului ieromonah in
StAnta Minlstire Pecerska a fost de scurti du-
ratd. AvAnd o iubire puternicl pentru Dumne-
zeu qi fiind destul de inventiv, impreund cu
prietenul lui din seminar, pdrinlele Ioan
Nikitenko, au hotlrAt sI fotografieze icoanele qi
sI le impartl credincioqilor ca binecuvAntare.
Pe atunci nu erau iconile, nici cruciulile de
vAnzare, insi fiecare dorea sX aibl pentru sine.
Plrintele Ioan avea o cdsulI, iar pirintele
Pafnutie fotografia icoanele in qopronul cdsutei
qi le trimitea credincioqilor. Iai cAnd cineva i-a
denunlat, p[rintele Ioan Nikitenko era sI



r5mAn[ flrd funclie, iar pdrintelui Pafnutie i-au
spus: ,,Plecali unde vreli, dar in Ucraina nu tre-
buie s[ rdmAneli". Aqa povestea despre intAm-
pllrile acelor ani unul din prietenii apropiali.
Astfel, incd cu trei ani inainte de inchiderea
Lavrei Pecerska din Kiev, in 1958, ieromonahul
Pafnutie a fost trimis in exil, care avea s[ se
prelungeascl 3o de ani. Dar mai inainte de
toate ecestee, iEi uor pune mdinile pe uoi Si ud"
uor prigoni, ducdndu-ud in sinagogi Si in
temni[e, ducdndu-ud la impdrali, 9i la
dregdtori, pentru numele Meu (Ltca zt: tz-t3).

PRIGOANA

Primul loc de exil al viitorului stare! a fost
oraqul Alma-Ata, unde a fost numit secretar
eparhial, prin decretul Patriarhului Alexie I,
apoi timp de aproape un an a fost iconomul
Catedralei SfAntul Nicolae din Alma-Ata, iar
dup[ aceea a urmat un lung qir de str[mutlri
dintr-o eparhie in alta, dintr-o parohie in alta.

Starelul insuqi a povestit despre peregrind-
rile sale intr-un film realizat cu pulin inainte de
sfArqitul vielii sale, glumind qi zAmbind: ,,Am
slujit in Saratov, apoi am slujit in Kostroma,
apoi am fost in mlndstirea din Jirovil mai mult
de trei ani, apoi in M[n5stirea Adormirii Maicii
Domnului din Odessa aproape doi ani, apoi
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arhiereul de Odessa m-a numit duqman al
poporului. Nu m-au l5sat sd slujesc cinci ani qi
jum[tate (rostind ultimele cuvinte, starelul a
rAs). Nu-i nimic, multe se pot intAmpla".

Despre acei ani din viala starelului pulini
qtiau. La urechile celor care studiaserd impre-
un5 cu el ajungeau doar unele zvonuri. Uneori
ap[reau obiqnuitele articole de ziar sau revisti
care calomniau pe incd vreun slujitor al
cultului. Starelul a purtat unul din aceste arti-
cole pAn[ la sfArqitul zilelor sale intr-un buzu-
nar interior al paltonului, ca pe o dovadd evi-
dentl a prigoanei sale, asemenea unui lan!
greu, care ii amintea permanent de prigonitorii
sli.

AflAndu-se in surghiun, el nu-qi uita rudele
qi pe cei apropiali, insd nu le scria scrisori,
limitAndu-se doar la binecuvAntiri qi felicit[ri
de sdrbitori. KGB-ul urmirea atent corespon-
denla.

Atunci cAnd sosea in Lavra StAnta Treime
- SfAntul Serghie sau in Lavra Pecerska din
Kiev, vorbea pulin cu colegii s5i de facultate
sau de seminar qi niciodati nu se plAngea de
situalia sa. ,,Totdeauna avea zAmbetul pe buze
gi eu totdeauna credeam c[ ii merge bine. Dar,
in realitate, a avut multe de indurat, strimu-
tAndu-se dintr-un loc in altul", spunea mulli
ani mai tdrziu unul din colegii s[i de la
Academie. in anii cumplili de perieculii asupra
Bisericii Ortodoxe qi a credinlei, cAnd mul1i,
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cilcAnd peste convingerile lor, din cauza sllbi-
ciunii sau a fricii, plriseau slujirea preoleasc[,
egumenul Pafnutie a fost unul dintre pulinii
care au pdstrat credinla vie, dArzenia qi
bdrb[1ia in m[rturisirea lui Hristos.

Din timpuri str[vechi monahii au fost
defdimitorii neadev[rului qi ai tuturor
nedreptllilor. ,,A doua obligalie a monahu]ui -

scria I. M. Konlevici in cartea sa Dobdndirea
SfAntufui Duh tn Vechea Rusies - era aceea de
a fi inv[!5tor, chiar p5.stor pentru mireni.
Lucrarea de inv[![tor consta in defdimarea
neadev[rului lumesc."+

Starelul Chiril Pavlov spunea: ,,Pdrintele
Pafnutie era defdimltor al r[ului qi un
deflim[tor plin de rAvn6. El ataca frontal. Era
drept qi putea sd apere dreptatea, s[ lin5 piept
qi s[ intre in conflict cu vreo putere atunci cAnd
vedea c[ n[v[leqte minciuna. Avea un caracter
direct".

Slujirea plini de rAvn[ a tAndrului stare!,
lipsa de fric[ in fala puterii ateiste qi acea
autoritate de care se bucura printre credincioqi
au atras nemullumirea autorit[lilor comuniste.
Ca rezultat, qi atitudinea pe care o aveau fa!5 de
el autorit5lile bisericeqti, autorit5li influenlate

B Dobandirea Sfdntului Duh in Vechea Rusie, carte
ap[rut5 in limba romAnS.la Editura Egumenila, 1994.
+ Cf. t<ontevici I. M., Dobdndirea Sfdntului Duh in Ve-
chea Rusie. Moscova 1993, P. 11o.

20

in acea weme de puterea civili, adeseori era
destul de rduvoitoare. Prin urmare, s-a ajuns la
nesfArqitele mut[ri dintr-o eparhie in alta.
Pirintele era trimis in cele mai indepirtate
parohii, unde cAteodat[ nu avea ce si minAnce,
unde era doar o biseric5 pirlsit5, care avea
nevoie de restaurare. il trimiteau acolo in
speranla c5, fiind ocupat cu lucrdrile de con-
struclie, nu va avea suficient timp pentru a co-
munica cu oamenii, pentru a-i lumina qi a-i
indruma spre biserici. Dar se inqelau cei care
credeau ci in felul acesta il vor indepirta de la
lucrarea sfintei propoviduiri. Pentru rugdciu-
nile pirintelui, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu
stridania oamenilor, biserica era reinnoit[ in
scurt timp, iar el nu pdrdsea nici pentru un
minut sfAnta binevestire a adevirului evan-
ghelic.

Predicile sale se distingeau prin simplitate
qi sinceritate, erau incircate de inlelepciune qi
ajungeau in adAncimea sufletului fieclrui om
care asculta, devenind acea lumini care il ajuta
si dep[qeasci greutdlile vielii qi vremurile de
restriqte. Insiqi viala lui era transpunerea clari
a cuvintelor pe care le rostea din amvon.

AflAndu-se in surghiun, cAteodatd ajungea
in Kiev - nu putea sI tr[iasci firl cuvioqii
binepl5culi de la Pecerska. $i, chiar dac[ Lavra
era inchisi in acea vreme, iar peqterile au fost
transformate in muzee, el pitrundea impreuni
cu excursioniqtii in labirinturile dragi inimii lui
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qi acolo se ruga cu lacrimi sfinlilor lui
Dumnezeu.

,,Odat5 ne-am intAlnit in Kiev - iqi aducea
aminte colegul lui de seminar S. M. Liwinenko
- nu-mi amintesc in ce an. Eu l-am intrebat
despre slujirea lui in Turkmenistan. El mi-a
rlspuns scurt: <Imi este bine aco]o, oamenii
sunt atAt de bunirr. <Dar temperaturile de +45o
cum le suportali?> <Suntem deja obiqnuili,
mi-a rdspuns, rezistdm>. Era un optimist. Ni-
ciodatl nu se plAngea atunci cAnd era mutat
dintr-un loc in altul. Era un om puternic qi avea
libertate interioar[".

ORA$UL MARI

Este greu de spus care ar fi fost cursul vielii
staretului, dacd nu intervenea pronia lui
Dumnezeu. In tg7z, in Taqkent a fost numit
Vlldica Bartolomeu Gondarovski. Savant,
cunoscAnd cAteva limbi, un propovdduitor qi
arhiereu admirabil, vl[dica primise o educalie
teologicl in Moscova, unde a qi rimas profesor
universitar salariat. incd din anii de studii la
seminar, el l-a cunoscut pe studentul la
Academie Petru Rossoha qi intre ei s-a legat o
prietenie ce a durat toat5. viala. ,,Ei erau in
acelaqi duh", spuneau cei care ii cunoscuser[
pe vl5dica qi pe egumenul Pafnutie. Imediat
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dup[ desemnarea sa in func{ie, Vlidica
Bartolomeu l-a invitat pe pirintele pafnutie la
el qi l-a numit parohul bisericii AcoperimAntul
Maicii Domnului din oraqul Mari. Aproape un
an, el a slujit fSrX a fi inregistrat in acel loc.
\45dica se temea, era controlat in permanenl5,
dar totul s-a terminat cu bine. DupI un an,
situalia pirintelui s-a legalizat.

Ca intotdeauna, la inceput au fost multe
greutiJi. ,,Slujea singur,^ii inlocuia pe to!i, deqi
nici diacon nu era. ii ajuta pe cdntlreli,
repetiliile erau conduse de el. Avea un glas
frumos qi oamenii au inceput sd vin[ la biseiici
mai intAi pentru glasul lui, ca s5-l asculte, iar
apoi veneau s[ participe la sfintele slujbe. A
format o parohie de exceplie", ne mlrtuiiseste
despre anii slujirii plrintelui in oraqul Mari,
Nina R.

Peste pulin timp, au inceput neplicerile:
vrdjmagul neamului omenesc nu-l lisa in pace
pe stare!, strlduindu-se in fel qi chip s[-i ingr[-
deascd slujirea. Egumenul Antonie 1si aminiea:
,,El era obiqnuit s[ se imp[rtdqeascd in fiecare
zi. Pentru aceasta, a hotirAt sd lind slujba in
biseric[ in fiecare zi. Acolo erau dou[ babe care
dddeau raportul la eparhie qi unde mai trebuia.
$i ele au raportat despre el cd slujeqte in fiecare
zi, ci oamenii nu vin, dar el slujeqte. Vlidica l-a
chemat la el: <P[rinte Pafnutie, nu sluji in
fiecare zi, dacl vrei, line slujba in chilie, dir in
bisericl nu sluji, pentru cI md vor da afar5. Iar
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dacl m[ vor da afar5, qi tu vei r[mAne fdrl loc>.
Apoi au inceput si controleze lumAnlrile, apoi
s-a ajuns la concluzia cd slujbele lui sunt cam
lungi".

Atunci a apirut articolul calomniator scris
in ,,buna" tradilie a jurnalismului sovietic,
articol pe care starelul il purta intotdeauna la el.
CAte acuze nu i s-au adus parohului, care
intr-un timp atAt de scurt reuqise si reconstru-
iascl biserica! L-au invinuit c[ iqi insuqeqte
banii bisericii, c[ vinde de doul ori prescura qi
contraface lumAnlrile. Articolul se incheia cu
cerinla ,,de a pune caplt nelegiuirilor preotului,
a clrui slujire stArneqte indignarea qi disprelul
enoriaqilor, de a restabili liniqtea qi ordinea".
Toli cei care il cunoqteau cAtuqi de pulin pe
pS.rintele Pafnutie iqi dideau seama foarte bine
de neadevirul qi stupiditatea acestor acuzalii,
al c[ror scop precis era s5-l indepdrteze pe
pistor de turma sa. Era evident o scornealX
drlceasc[.

Pulin timp dup[ aceasta, starelul a fost
transferat in satul Pocrovka, raionul Talask, qi
a fost numit parohul bisericii ridicate in cinstea
Acoper[mAntului Preasfintei Ndsc[toare de
Dumnezeu. Cum iqi aminteqte o fiic[ duhor,rri-
ceascl a starelului, roaba lui Dumnezeu Nina
R.: ,,Perseculiile il urm5reau peste tot, in prin-
cipal din cauz1. c5. nu semna colaborarea cu
KGB-ul. <N-o sd slujesc qi lui Dumnezeu, qi lui
Mamona>>, aga spunea intotdeauna. De aceea il
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qi prigoneau qi avea nepl5ceri cu autoritilile. ii
tot cereau si-qi radi barba, iar el avea o barb5
mare, lungX, qi o ascundea sub veqmAntul preo-
!esc. Avea o credinld puternic5 qi nu t[cea nicio
concesie niciodat5".

in toli acei ani Dumnezeu i-a diruit mulli
fii duhovniceqti. gi chiar preolii, dupd spusele
protoiereului Mihail Boiko, il numeau intre ei
,,duhormicul tuturor ruqilor".,,DupI sfArqitul
lui, m[rturisea protoiereul Petru Slobodean,
printre lucrurile personale s-au glsit multe
pomelnice din Kirghizia qi Georgia. Bineinleles
cd nu intAmplitor le avea la el, ci se ruga
intotdeauna pentru acei oameni. Rugiciunea
era cea mai importantl pentru el qi datoritl
nevoinlei rugiciunii Dumnezeu l-a invrednicit
cu multe daruri".

REVENIREA

in anul 1988, dupi 3o de ani de pribegie,
egumenul Pafnutie s-a intors in Kiev. A revenit
chiar in anul cAnd strlvechea qi SfAnta Lavrd a
Peqterilor a fost redatd credincioqilor. Dupd
cum iqi aminteqte arhimandritul Sofronie,
parohul bisericii cu hramul Maica Domnului,
Bucuria Tuturor Celor Necdjili, din satul
Kniajici: ,,Ne-am adunat weo zece frali dintre
cei b[trAni. Am inceput sd slujim zilnic doui
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liturghii, cea de dimineali, qi cea de seard.
Peqterile se inchideau la orele to.oo seara.
Veneau mullimi mari de oameni, mai mulli
decAt acum. Slujeam acatiste in fiecare zi' Eta
un avAnt, o renaqtere a vielii duhovniceqti.
Doar cu forlele proprii am restaurat toatl
Lavra - nimeni nu ne-a dat mlcar o copeicd
pentru restaurare. P[rintele Pafnutie a spus:
<Este bine, dar tu qi cu mine nu vom putea trii
in Law[. O deschidem, ins[ duqmanul se va
rizbuna pe noir. ,.Ei, ce s[ faci, in toate e voia
lui Dumnezev>>".

Cuvintele starelului au fost prooroceqti.
Foarte curAnd, arhimandritul Sofronie a fost
trimis in gospod[ria auxiliarl Dudarcovo, apoi
in Kniajici (pe monahii considerali dificili se
strdduiau s[-i trimit[ cAt mai departe de LavrI),
iar pdrintele Pafnutie mult timp nu a fost
inregistrat in Lavr5, pentru c[ nu era dintre cei
supuqi. Abia la venirea mitropolitului Vladimir,
situa{ia starelului s-a imbunet5lit pulin. Dupd
un $ir lung de ispite, Iipsuri qi suferin{e,
Dumnezeu l-a invrednicit pe alesul sdu cu o
mullime de daruri duhovniceqti, incredin-

lAndu-i sarcina anevoioasd a st[reliei. Lumea a
inceput si vinl la el pentru un sfat, pentru
indrumare qi mAngAiere.

Ludmila Kuropiatnik povesteqte:,,Slujbele
din Biserica inilterii Sfintei Cruci erau
uimitoare. Aceasta a fost prima milostivire a lui
Dumnezeu qi a Maicii Domnului pentru noi. Ne
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trezeam la ora 6.oo dimineala qi mergeam cAli
eram, cinci-qase oameni, la biserici. Stdteam
drep{i ca lumAndrile. Erau monahii qi noi, ne
uitam la ei qi flceam ceea ce ticeau qi ei.
Slujbele erau lungi. Iar dup5 terminarea slujbei
pdrintele ne invita pe toli pe terasa acoperiti,
unde ne servea prAnzul. Ne intAlniserim cu
iubirea deslvArqitl qi tainicl. pdrintele era
ticut, vorbea in cuvinte puline, iar in chilie
glumea tot timpul. Nu arlta niciodatl cX este
un rugdtor. Era milostiv. Era o fIrAmI din
inlelepciunea lui Dumnezeu. El ne unea pentru
totdeauna cu nem5rginita lui mild, cu puterea
qi tdria lui duhor,niceasc5. Atunci nu inlele-
geary aceasta, inlelegem numai acum".

In acea perioadl au fost inflptuite primele
slujbe de dezlegdri, pentru care stare{ul a avut
mult de suferit. De doud ori pe sdptimAn[,
miercurea qi sAmbita, la Peqterile indep5rtate
se adunau mullimi imense de oameni. Fie cl
erau posedali de duhuri necurate, fie cI erau
suferinzi de felurite boli sufleteqti qi trupeqti,
oamenii se str5duiau si fie de fal5 la
rug[ciunile speciale pentru sinltate rostite de
stare!, printre care se citeau qi cAteva rugdciuni
de dezlegare pentru izgonirea duhurilor rele.
Roaba lui Dumnezeu, Ludmila K., iqi amintea:
,,P[rintele linea singur rug[ciunile de dezlegare,
fdri weun ajutor. Teribila mullime de oameni
qi el singur cu aghiasma, se roagi, singur-sin-
gurel. Tot timpul era ud leoarci, curgeau apele
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de pe el. Apoi i-au dat un ajutor, dar p[rintele il
apira de oamenii posedali. CAnd ne apropiam
de el, spunea: <Se miruieqte roaba lui
Dumnezeu>, qi spunea numele, apoi toat[ fa-
milia. Apoi spunea: <Antonie, Teodosie, ruga-

!i-vi lui Dumnezeu pentru noin, aqa se ruga
sfinlilor".

RugXciunile de dezlegare pe care le f[cea
stare{ul atrlgeau multi oameni. ,,Oamenii merg
mai degrabl la babe, la bioenergeticieni, insi
plrintele citea asemenea rugiciuni pentru a-i
atrage pe oameni spre bisericl, spre Casa lui
Dumnezeu, ca ei s[ inceap5 si creadd qi s[
infhptuiasc[ poruncile lui Dumnezeu, sI se
impdrtdqeascd cu Trupul qi SAngele lui Hristos",
explica ieromonahul F. pricina prezenlei unei
atAt de mari mullimi de oameni.

Orice boal5, inclusiv posedarea, este urma-
rea pdcatului, qi are nevoie in primul rAnd de
vindecarea sufletului, care vine odatl cu apro-
pierea omului de Dumnezeu, poclinla qi
schimbarea vielii lui. Altfel, omul nu va fi in
stare sI primeasc5 vindecarea pe care Dumne-
zeu este gata sd i-o d5ruiasc[. Staretul se str[-
duia s5-i atragd pe oameni spre biseric[ qi,
dupl citirea rugiciunilor, ii invita intotdeauna
la slujbe. Mai intdi veneau rudele celor bolnavi,
apoi veneau qi bolnavii. Era important nu
numai si alunge demonii, ci sil indrepte pe
om, sd-l ajute si se indrepte, si-l aducl la
credin{[ qi poc[int[, sd-l aducd in bisericd.

28 29

,,Sarcina lui era nu numai sI alunge demonii,
sarcina lui era si{ indrepte pe ofr, sd-l
determine sI devini creqtin. Aceasta era
sarcina lui", spunea ieromonahul F. $i intr-a-
dev61, mulli dobAndeau credinla pentru rugh-
ciunile starelului.

"El 
ne-a indreptat, ne-a ajutat sI ne

indreptlm. Veneai singur qi el incepea si se
roage pentru tine gi pentru rudele tale. Astfel,
veneau rAnd pe rAnd, se implrtdqeau, se
pociiau. El a adus toate familiile noastre la
poclin{d", vorbea cu recunogtin![ despre el una
dintre fiicele lui duhovniceqti.

VINDECAREA DE FARMECE

Veneau la stare! nu numai cei posedali, ci
qi cei clrora li se t[cuserl farmece. O credin-
cioas5, Tatiana Evseeva din Kiev, povestea
urmitoarele: ,".{m venit la p[rinte din cauza
bolii mamei mele. A incetat si mai meargd pe
picioare. Au internat-o in spital, unde a stat
patru luni. I-au fXcut o mullime de injeclii. Ea
are alergie la orice fel de medicament, din
aceastl cauzl. nu poate sI ia niciun medica-
ment, se line doar cu rugdciuni. Doctorii i-au
spus: <Noi nu mai qtim ce s[ facem cu dum-
neavoastr5, boala pe care o aveli are o evolu{ie
neaqteptati. Picioarele nu merg. Jesuturile au



inceput s[ se necrozeze. Putem si v[ propunem
doar solulia amputlrii, altfel se va dezvolta o
cangren[>. CAnd veneam la spital, vedeam cum
mor femeile care stdteau lAng[ mama. Era
seclia de chirurgie septic[. Oamenii mureau in
timpul operaliei de amputare a picioarelor, din
carza diabetului zaharat. Mama era infrAntd
sufleteqte, nu voia s[ trS,iasc[ qi iqi aqtepta
sfArqitul. Picioarele ii erau atAt de reci, de parcd
st[tuser[ in congelator. Nu putea sd le migte
din cauza durerii ingrozitoare. St5tea culcat[,
nu putea s[ se ridice.

Cunosculii imi spuneau tot timpul: <Du-te
la Lavr[, la moaqte>. Noi, chiar daci locuiam in
Kiev, ajungeam foarte rar la Lavrl. In biserica
din apropierea casei noastre am aflat cd la
Lavr[ este un stare! care te primeqte qi ili
citeqte rug[ciuni de dezlegare. Doctorii au
refuzat s[ o mai trateze pe mama qi ne-au spus:
<Lua{i-o acas5. DacX va incepe o cangrend, sI
venili qi noi vom face operalia de amputare.
Mergeli la babe, la bioenergeticieni, unde
credeli, noi nu mai avem ce sd facemu. I-am
spus mamei: <Hai s[ mergem la Lavr5, eu am
arzit de pirintele Pafnutie>. Mama ezita.
Rudele au inceput s[ fac[ presiuni si mearg[ la
nu qtiu ce babi. Eu i-am spus: <Mamd, noi
suntem credincioqi, suntem ortodocqi, despre
ce babl poate fi vorba?, Mama nu m-a ascultat,
am dus-o la bab[ qi aceea i-a spus: <Eu nu pot
face nimic, v[ este fdcutl o wajd sI murili.
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Aveli nevoie de un preot foarte bun. Duceli-v5
la Lavr[>. <Ei, vezi mam5, i-am spus, chiar
necuratul i1i spune cI trebuie sI mergem la un
preot>.

Mai intAi m-am dus singurl la plrintele. pe
atu_nci ii primea pe credincioqi in peqterile
Indepdrtate. Eu m-am apropiat de el qi l-am
intrebat ce m5 sf5tuieqte si fac. p[rintele m-a
primit de parc[ mX cunoqtea demult. <O, pe
cine v[d!> M-a imbrlliqat, fl-? sirutat qi mi-a
spus: <Miercurea viitoare sI o aduci pe mama>.
Am venit, mama mergea in cArje. Dar, cu mila
lui Dumnezeu, a rezistat pAni la sfArqitul
rug[ciunii. Am venit din nou la urmXtoarea
rugiciune. Mama imi spune: <E uimitor cI am
stat atAt de mult timp cu picioarele l[sate in jos
qi nu s-au umflat>. Mamei i se umflau
picioarele pe loc dacl nu stltea culcatX. La
urmltoarea rug[ciune, mama se simlea mai
bine, apoi, dupi a treia rug[ciune, ea nu a mai
venit in cArje, ci cu bastonul, apoi peste vreo
luni ea inci mai mergea cu bastonul, dar mult
mai uqor.

A mai fost o intAmplare. Plrintele ieqea din
Peqterile Apropiate. Noi il aqteptam. Iar mama
mergea cu noi, se sprijinea de noi. Mama ii
spune ceva, iar el ii zice: ..Hai, hai mai repede,
Galina, eu md grdbesc, mI grlbescr, si
incepuse s[ alerge pe scdri spre Peqterile inde-
pdrtate. Eu cu^fratele vedem cI mama aleargi
dupd plrinte! il ajunge din urmd, ii spune ceva
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qi aleargl din nou dupl el! Repet, ea mergea

dou, .rr.-.roi, in bastonisprijinindu-se de noi' qi

dintr-o datl uitase de baiton qi alerga dupl

p[rinte!"
.Am mers o lunl de zile si ne citeascd

ruglciunile de dezlegare qi cu fiecare rug[ciune

mi simleam din ce in ce mai bine, povesteqte

chiar Galina. Dup[ prima ruglciune nu am

simlit nimic. Apoi, dup[ disculia.cu.el, dup[ ce

am vorbit individual cu el, am simlit o putere,

puterea de a merge, puterea de via![, doream

.a tr[iesc. inainte de aceasta eram intr-o

depresie atAt de adAnc6, incAt nu mai doream

nlci se tr[iesc, nici s[ merg' nimic' imi era

indiferent ce se va intAmpla. Trliam, eram incl

vie, dar imi era totuna' CAnd am inceput si

discut cu el, am simlit o putere, dorinla de a

tr[i, se trezea ceva in sufletul meu' CAnd m-am

dus la spital, au fost foarte mirali: <<Cum de ali

venit, Cum v-a!i vindecat?> ((Am urmat

indicaliile pe care mi le-ali dat>, le-am spus, iar

ei mi-au zis: <Suntem pe calea cea bun[>' Ce

puteam s[ le explic? Cui puteam s[-i explic?^Catta 
am mers cu Tania la baba aceea' ea mi-a

spus cI mi-au fost flcute farmece' Dar p[rin-

tele m-a liniqtit: <<Da, fac, qi incd cum fac' Dar

nu v[ ingrijorali. Dumnezeu e mai puternic'

Totul va fi bineo".
Oamenii ajungeau la Dumnezeu dup[ o

durere. boal[ sau zuferinld' Starelul ii ajuta sI

meargl pe acest drum greu, uqurAnduJe
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necazurile qi durerile, ii ajuta s[ ajung[ la
credin!5 qi pociinle. El le vindeca sufletele
schilodite, le curila de murdlrie qi indepirta
cauzele duhormiceqti ale bolii. $i Dumnezeu,
pentru rugdciunile dreptului s5u, prin Duhul
SfAnt s[vArqea vindecarea celor suferinzi.

SCHITUL TEOFANIA

CurAnd, p[rintele Pafnutie a inceput sI
infhptuiascd rug[ciunile de dezlegare qi la
schitul Teofania. Redat ministirii de maici
AcoperimAntul Maicii Domnului intr-o stare
deplorabil5, schitul avea nevoie de restaurare qi,
dorind s[ dea o mdn[ de ajutor, p[rintele
dddea toti banii adunali de el la restaurarea
schitului, iar oamenii care veneau la
rugdciunile de dezlegare, ajutau la lucrdrile de
reconstruclie. ,,Ajutorul pentru minlstiri a fost
intotdeauna o parte integrant[ a activit[tii
staretului. Cat de mult ajuta m[nistirile!
Jertfea acei bani pe care ii primea de la oameni
pentru rugdciunile de dezlegare qi ajuta la
reconstruirea bisericilor qi in Mln[stirea Tolga,
qi in alte m[ndstiri", ne spune ieromonahul
Pimen. $i chiar daci duqmanul se impotrivea
iniliativelor de binefacere ale starelului, el, in
ciuda a toate, nu a contenit pAn[ la sfArqitul
zilelor sale sd sdvdrqeasci fapte de milostenie.
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M5.n[stirea Tolga, Mlnlstirile Ele! qi Kozele!'

Mlnlstirile Ac6per[mAntul Maicii Domnului

din Kiev qi Krisnogorsk, Mln[stirea Sfdnta

Treime din Priluki - sunt doar cAteva aqezh'

minte la restaurarea clrora qi-a adus contri-

bulia qi Starelul Pafnutie. Unul din aceste aqe-

zlminte a fost qi Schitul SfAntul Pantelimon

d.in Teofania. Despre acele timpuri mulli dintre

copiii duhovnicegti ai plrintelui iqi aminteau cu

-ut" bucurie. Roaba lui Dumnezeu Taisia m[r-

turisea: ,,Catedrala SfAntul Pantelimon a

M[ndstirii Teofania trebuia reconstruit[ qi

p[rintele Pafnutie aduna banii de la rug[ciunile

de dezlegare qi le dldea pirintelui care slujea

acolo. ela o biseric[ foarte frumoas[, dar

fusese distrus[ qi avea nevoie de restaurare'

Era nevoie de multl munc6. C[ram tot felul de

scAnduri, buclli de fier, cur5lam tot teritoriul

din jur, dar veneam qi f[ceam asta cu o mare

pl[c-ere. Acolo sunt atAtea locuri minunate un-

d" tt" puteam odihni, apoi iar lucram, apoi din

,ror, ttb adunam puterile pentru munc[, mai

bine-zis nu puterile, ci harul care era,peste-tot"'
Venind in fiecare joi in schitul Teofania,

oamenii nu numai lucrau, ci legau prietenii

intre ei, incepeau s[ comunice. ,,Ne cunoqteam

deja unii pe itlii Ei intotdeau-na.-er3-m bucuroqi

s[ ne vedem", iqi amintea Ludmila K'

Astfel, cu voia Domnului, s-a adunat in
jurul starelului o turm[ care iqi c[uta mAntu-

irea.
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iNcnncARrLE

Pe zr aprilie 1993 starelul a fost hirotesit
arhimandrit de citre Mitropolitul Kievului qi al
intregii Ucraine, Fericitul Madimir. Unul din
protoiereii care au asistat la acel eveniment iqi
amintea cum, dupi slujb[, starelul strAngea la
piept mitra ce i-a fost incredinlat5, iar in ochi ii
apiruseri lacrimi. El nu woia nici premii, nici
onoruri, nici slavX. Dar aceasti rlsplat5 a fost
binemeritat5, a fost rXsplata pentru nevoinlele
lui, pentru trezvia lui monahiceascS, pentru
rugdciunile lui, pentru toat[ lupta sa dusl in
numele lui Hristos. ,,Prin fire se afl5 in suflet
poftirea slavei, dar a celei de sus", spune SfAn-
tul Ioan Scdrarul, pe care el il indrdgea foarte
mult. Pe parcursul intregii sale vieli starelul,
dorind ,,slava cea de sus", nS.zuia s[ fie plicut
doar lui Dumnezeu qi nu oamenilor. Multe
incerciri qi insulte a indurat starelul pentru
lupta pe care o ducea in numele Domnului,
pentru omenirea in suferin![. Slujirea lui plind
de rAr,rri qi mullimea oamenilor ce se strlduiau
s5 ajung[ la rugiciunile de dezlegare stArneau
invidia qi iritarea unor frali din Law5. ,,Deseori
eram nevoili sI auzim replici cum cX ar fi w[-
jitor, bioenergetician. Cred ci labaza lor stitea
invidia, iar unde este invidie, acolo e qi ur[, qi
impotrivire, qi riutate. Invidia e straqnic5", iqi
amintea unul din prietenii apropiali ai
starelului. Mulli nevoitori au suferit prigonirile
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duqmanului neamului omenesc, e de ajuns s[-i

amintim pe Starelul Lev de la Optina, Gawiil

Sedmiezerski. Iona al Kievului. IatI ce spunea

despre prigoan[ Starelul Iona al Kielrrlui, spre

"ut.'t.t"io 
mullime de norod dupl ajutor qi

blagoslovenie:
,,$i s-a pornit o straqnicl cArtire qi indig-

,ru." i*potriva mea. Cum nu m-au numit - qi

vr[jitor, Ei waci, qi descAntltor! Eu le auzeam
pe toate, insl nu le spuneam nimic, m[ rugam
pentru ei, imi era mili de ei. T[ceam, ticeam,^*e 

ut"nttdeam, de parc[ nu qtiam nimic"' s

Aceleaqi incerc[ri, clevetiri qi def[im5ri a fost

nevoit id suporte qi Starelul Pafnutie. IntrAnd

in inimile oimenilor, wljmaqul le umplea de

url gi rlutate qi, ca urmare' in scurt timp,

starelul a fost trimis la schitul Kitaev, care a

devenit ultimul sdu loc de refugiu.

SCHITUL KITAEV

AflAndu-se nu departe de Law[, fiind unul
dintre str[vechile aqezlminte monahale de pe
p[mAntul kievean, schitul Kitaev a fost infiinlat
in veacul XII, dupi cum spune tradilia, in tim-
pul dreptcredinciosului cneaz Andrei Bogoliub-

s Staretul Iona. Via{a, neuoinlele gi minunile, Editura
Trim, 1995, p.rr8.
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ski. in veacul al XWIIlea aici s-a nevoit SfAnta
Dositeea, care cAndva i-a dat blagoslovenia ei
tAnirului Prohor Moqnin, viitorul Stare!
Serafim de Sarov. In secolul al XIX-lea aici qi-a
dus nevoin{ele sale ieroschimonahul Teofil cel
Nebun pentru Hristos. in anii de dupl
revolulie, aqezdmAntul a trecut printr-o
perioadi neagr[ a istoriei sale, cum s-a
intAmplat qi cu alte m[n[stiri: in anii '3o el a
fost inchis qi multi vreme s-a aflat in paragin[.
In t99z schitul a fost redat Bisericii Ortodoxe,
dar numai din august LggJ, cAnd egumen al
schitului a fost numit arhimandritul pafnutie.
Atunci a inceput adevirata renaqtere a pustiei
Kitaev.

PAnd la venirea starelului nimeni nu woia
sd mearg[ la acest schit l5turalnic, vizitatori
erau pu{ini qi se pirea ci nu este nicio qans[
pentru restaurarea lui, dar oamenii au venit
dupb pdrintele lor, din Lavr5 la Kitaev, gi in
scurt timp aqezdmAntul a inceput si infloreasc[.
Multi ajutau la reconstruirea bisericii qi
chiliilor, au fost reparate inciperile pentru
bolnavi qi pelerini, a fost inceput[ restaurarea
peqterilor. $i, binein{eles, toli aveau nevoie de
ajutorul qi sustinerea starelului. Iat[ ce iqi
aminteqte despre renaqterea pustiei fiica du-
hormiceascl a starelului, Galina E.:

,,Veneam in pustia Kitaev chiar de la
inceputul reabilit[rii ei. Plrintele Teofil
participa la toate lucrlrile care se tdceau in

a -
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m[nlstire. MAinile p[rintelui se atingeau de tot
ce se construia sau se reconstruia. Nici o
lucrare nu incepea flrl binecuvAntarea lui qi nu
se petrecea flri ajutorul lui. El c[ra clrlmizile
cu ioaba qi le aranja. Dac[ era nevoie de lemne
pentru construclia unei case pentru ucenici,
mergea cu ei in pidure (drumul era greu, tre-
buiau s[ urce pe serpentine), c[uta copacii care
trebuiau tdiali'qi ii t[ia singur. Se reconstruia qi
se restaura Biserica Celor Doisprezece Apostoli'
Iarlqi, fhrd pirintele Teofil nimeni nu fhcea
nimic. Aveau nevoie de mAinile lui, de ajutorul
qi binecuvAntarea lui' El indica cum trebuie
flcute 4 coloane din c[rlmizi sub prestolul din
altar qi apoi cdra cdrimizile impreunl cu noi.
Iconostasul s-a construit cu ajutorul 9i sub
supravegherea plrintelui. $i la zugr[vit am
avut nevoie de indicaliile, ajutorul qi binecu-
vAntarea lui."

CurAnd a inceput restaurarea peqterilor,
care se aflau intr-un munte inalt, de aceea
urcuqul spre ele era destul de dificil. Cu bine-
cuvAntarea starelului, s-au construit trepte care
duceau direct la peqtera Sfintei Dositeea. Des-
pre acest episod Ludmila K. mlrturiseqte:
,Pentru majoritatea pelerinilor, qi mai ales
pentru cei bolnavi, care doreau si ajungl la
peqterl qi s[ se roage, suiqul era greu. Atunci
ichiarhimandritul Teofil a dat binecuvdntare
monahilor qi ucenicilor s[ sape in p[mAnt
trepte, pe care le intS.reau cu scAnduri din lemn-
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O datX pe siptdmAni venea o maqinX cu ciment
qi pietriq pentru construirea sclrilor. Toate
lucrlrile erau conduse de pdrintele.

Peqtera Sfintei Dositeea a devenit locul
retras de rug[ciune pentru preo{i, monahii care
se aflau in aqez[mAnt, ucenici qi pelerini".

DupX multe munci, pe 4 noiembrie 1993, a
fost sfinfit[ mica Biserici a Celor Doisprezece
Apostoli. Inc[ nu se construise iconostasul, gi
altarul era desp[4it de cealaltd parte a bisericii
printr-o simpli perdea din material textil, dupi
care se aflau paturile ucenicilor, insi incepuse-
ri slujbele qi locul strdvechi se sfinlea prin
rugXciunile pXrintelui.

Grija pentru bisericd a fost intotdeauna cea
mai importantX pentru pirinte, ins[ niciodat[
nu a dorit sX fie impodobitl bogat qi luxos.
,,CAnd reparali o bisericS, si fi1i cumpltali cu
infrumuselarea ei la exterior, mai bine ruga-
!i-vi mai mult", spunea cAndva Starelul Lav-
rentie al Cernigovului, qi de parcl i-ar fi urmat
sfatul, Starelul Teofil iubea simplitatea in toate
qi iqi indrepta atenlia spre rug[ciune.

Veneau foarte mulli oameni la stare! qi el ii
primea pe toti cu iubire, inconjurAndu-i cu
grijd 9i cildur[, ii ajuta sX aleagl unicul drum
drept in via!5. Veneau qi suferinzi, posedali. $i
dupfl ruglciunile lui, ei deveneau altfel, ince-
peau sX meargd la biseric5, s[ se spovedeascd qi
sd se imp[rtXqeasc5. Pe cei care erau mai mult
chinuili de duhuri rele, starelul ii {inea pe



lAngd el, deseori ii lua in pelerinaje, cAnd mer-
gea s[ se roage la Optina sau la alte m[ndstiri
peste care se revlrsase harul lui Dumnezeu.
Numai Dumnezeu cunoaqte cAte lacrimi a v5r-
sat starelul pentru fiecare dintre ei. Nevoinla
grea a rug[ciunii pentru cei plcltoqi nu e in
putinla oricui.

Prima jumdtate a anului, starelul a slujit
singur, nu era nici diacon, nici al doilea preot.
Dup[ ,,Tatil nostru" ieqea din altar qi incepea
s[ ii spovedeasc[ pe cei venili sI se roage. Era
greu, ins[ Dumnezeu nu a contenit sel ajute cu
harul SIu qi ii dldea puteri sI slujeascl
Bisericii qi oamenilor.

Incetul cu incetul, num[ru] enoriaqilor
creEtea qi in zilele de duminic[ qi s5rbltori
biserica era intotdeauna plinl de lume.

IUBIREA STARETULUI

,,Un plstor adevlrat se va cunoaqte dupl
iubirea lui; chci din iubire s-a l[sat pe Sine
ristignit Pdstorul", spune SfAntul Ioan Sc[rarul.
Iubirea Starelului Teofil era sinceri, neprefd-
cutl qi fiecare om care venea la el simlea
aceasta. CAte lacrimi a oprit el prin cuvdntul
s[u blAnd! Pe cAli i-a alinat, i-a salvat din intu-
neric, pe cAli i-a impicat, i-a unit qi i-a
indreptat pe calea cea bun[! Iubirea starelului
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, era. mare, nemdrginitd, qi, dacd o cunoqteai,j erai un om fericit. O ucenic[ de_a stareiului,
Taisia, iqi amintea urmltoarele: ,,El iubea
foarte mult oamenii, dddea tot ce avea
oamenilor. Puteai inlelege asta doar cu inima.
Pentru fiecare om pe care l-a intAlnit a flcut un
bine. Noi eram foarte diferili qi fieciruia ii
dldea sfatul potrivit. Era un om uimitor. Era
intruchiparea iubirii lui Dumnezeu,'.

Iubirea nemlrginitd a starelului incilzea gi
umplea sufletele tuturor. Oamenii lipsili de
bucurie qi pace duhor.'niceasci., ce trdiau fdrd
u.n lel qi fird Dumnezeu, dobAndeau nddejdea
qi dorinla de a tr[i. Starelul nu se scArbei de
niciun picltos, in fiecare vedea chipul lui
Dumn.e3e3. El spunea: ,,Iubirea ne va icoperi
pe^to!i"..Pe toli oamenii strizii, neputincioqii,
nefericilii. Dacd vedea un om murdai, ,dre.ri.r_
ros, il mAngAia, il dezmierda qi omul strilucea
de buclrie qi era cel mai fericit de pe pimAnt.
SfAntul Siluan Athonitul spunea .5 ,ru este o
minune mai mare decAt se_l iubeqti pe cel
p5c[tos- in zilele ,,deficitului de d.ag;ste,,, cAnd
in inimile multora s-au instalat riuiatea, ura gi
violenla, Dumnezeu a revelat in persoana sta_
relului iubirea creqtini autenticl, pentru a_i
intoarce pe oameni de pe calea urii qi u-i uq"ru
pe calea Adevirului qi Binelui, pentru a_i invdla
mila qi iubirea.

Oamenii veneau la stare! cu toate intre_
bdrile qi problemele lor de zi cu zi. pentru el nu
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existau probleme principale qi probleme de o

mai mic[ importan![ - pentru el toate aveau o

importanll majorl.
Pe mul1i, starelul i-a adus cu puterea

tnge.in"itot'sale la credin{[ qi -poclin!1' "Cel
*ii i*portant este faptul c[ el m-a adus pe

-i"" qi pe toat[ familia mea la credintl'
p"""tt"qtd T. Sora mea pot- s[ spun ci a fost

intotdeauna atee. Ea are o fiic[ qi un nepot qi

niciodatl nu s-au clit de weun plcat qi nu s-au

ir"patteqit qi doar datoritl rug[ciunilor p[rin-

i"iii""L:uns la poc[in![. Eu m--am botezat la

li-""i ratat *"i 
"tu 

membru de partid, din

aceast[ catz6. nu ne-au botezat de mici' Sora

mea s-a botezat la 65 de ani' I-a fost foarte greu

se- ajunge, dar totuqi, datorit[ .ruglciunilor
plritit"tii, noi am ajuns in Bisericl' Acum ei

,rin, ," spovedesc qi se implrt['9esc' Iar eu

inleleg aclste lucruri datorit[ p[rintelui"' CAte

urif"t"a" cazuri au fost cAnd, pentru rug[ciunile
plrintelui oamenii, 1junq9.au la credintil, gd-

ieau bucuria qi sensul vielii!
Fiul Galinei B. se intorsese din armatl

foarte irascibil, adeseori consuma b[uturi alco-

olice. A fost comandant de batalion qi,a trecut
prin rnntt" incerclri. Galina era foarte bolnav['

iru putea s[ mearg[ 9i fiul o aducea la rug[ciu-

"1" 
a" dezlegare.-O ido""a la rugdciuni sau la

impert[qanie] iar el pleca pe malul Niprului'

,uo lu fiim, apoi venea, o lua pe mama sa qi o

ducea inapoi icas[. intr-o bun[ zi, a adus-o din
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nou la p[rintele. Pirintele a intrebat-o: ,,Cum
a{i venit?" ,,Iat5, st5 acolo fiul meu", a rlspuns
ea. ,,E mare qef! Hai sd mergem la qef!" Dup[
aceea, fiul povestea: ,,M-am apropiat de pXrinte
qi am avut sentimentul c[ am r[mas suspendat
in aer, iar peste mine treceau niqte valuri, peste
tot corpul, md simleam atAt de bine, de uqor,
de bucuros, aveam senzalia cI stau atdrnat in
aer. Sub picioare nu mai simleam plmAntul.
Aceastl senzalie a durat cAt am vorbit cu el.
ParcI st[team pe p5mAnt, insd nu sim{eam
p[mAntul. $tiu cd stlteam pe p5mAnt, altfel aq
fi c5zut, dar parc[ atArnam in aer qi valurile
treceau peste mine qi prin mine qi mi umpleau
de bucurie. De atunci eu am inceput s[ vin la
biseric[. Doar datorit[ unei singure convorbiri
cu el!"

Pentru mul1i, prima intAlnire cu p[rintele a
fost determinant[ qi le-a schimbat intreaga
via{i.

VINDECARILE

Multe vindecdri a sdvArsit Dumnezeu
pentru ruglciunile starelului. ni insuqi spunea
intotdeauna cu smerenie: ,,Dumnezeu a flcut
asta, eu picXtosul doar m[ rog". Protoiereul
Petru S. ne destdinuie: ,,Deseori oamenii ve-
neau la el, il rugau s5-i ajute, iar el ii bdtea
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prietene$te pe umer qi spunea: <Mergi, mergi,
brr*n"r"o o s[ te a;ute. Sa te rogi, si te rogi'>

$i omul se gAndea: ,.Cum aqa, eu am venit la el,
dur.to m-a-ajutat?> Dar dupl o vreme omul se
insinltoqea. El se ruga peniru aceqti oameni qi

ei primeau ajutor. Rug[ciunea lui avea putere
deia deplrtire. Nu era obligatoriu ca omul sl
fie prezent la acea rug[ciune".

Fotinia, din oraqul Aqhabad mdrturiseqte:

,,incepuse s[ m[ doar[ o mdsea. Imi era foarte
frica i[ o scot. Am venit la plrinte qi el m-a
binecuvAntat. Am ajuns la doctor, i-am explicat
c[ am hipertensiune, de aceea nu -ar trebui sl
mi se faci anestezie, dar md tem. El m-a liniqtit,
mi-a scos dintele qi eu nu am simtit nimic,
nicio durere. Acesta era ajutorul pS.rintelui"'

Orice boall este o cercetare a lui Dumne-
zeu, care ne spune c5' a venit wemea poc[inlei,
a deqteptlrii duhovniceqti, de aceea este nevoie
mai'iniAi de vindecarea sufletului. ,,in boall
omul trebuie mai intii de toate s[ se curlteascl
de plcate prin taina poc[inlei qi in cuget4 teg
s[ ie impace cu Dumnezeu", ne spune SfAntul
Teofan Z^evoritul. UrmAnd inv[ldturilor Sfi nti-
lor P[rin!i, pXrintele Teofil nu se opunea nicio-
dat[ ajutorului medicilor, dar, cu toate acestea,
se ingrijea mai intAi de salvarea sufletului
omuhii, de poc[inll qi de deschiderea sufle-
tului.

Au fost cazuri cAnd vindecarea bolnavilor
se inf[ptuia doar printr-o singur[ atingere a
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starefului. Roaba lui Dumnezeu, Taisia
Izbilkaia din Kiev, iqi aminteqte: ,,Fiul prietenei
mele a venit cu o mAni foarte bolnavi. Se
umflase qi nu i se migca deloc. pdrintele s_a
uitat in ochii lui, i-a luat mAna in mAinile lui:
<Vai, te doare mAna, s-a umflat." $i a linut aqa
mAna lui deasupra mAinii bolnave care'era deja
vAndt[. Alexandru a ajuns acasl gi a dormit un
s_9mn adAnc (pAnd atunci nu pufea si doarmd
din cauza mAinii), apoi s-a trelit, a sunat-o pe
mama lui qi i-a spus: <<Mamb., am dormit atAt
de mult, qi mAna nu mI mai doare, durerea a
trecut >>. Eu am fost uluitd vizAnd cAt de repede
s-a vindecat mdna, care pAnI atunci era aproa_
pe neagrd, arXta straqnic, era umflati. A fost o
minune a lui Dumnezeu s[vArqit5 prin pdrinte',.

CAteodat5 vindecarea venea in timpul
somnului. ,,O femeie suferea de o infeclie, po_
vesteqte Galina Kononenko, care cu binecuvAn_
tarea staretului lucra la un cabinet medical din
Kiev. Eu am sfhtuit-o si meargX la stare!. Ea nu
mai putea s[ meargi, situa{ia ei era foarte
grav[. P[rintele a binecuvAntat-o s[ se impdr_
tiqe.asc[ qi a inceput un tratament. Odatd, Lu u
venit la mine qi mi-a spus: <Noaptea in somn
l-am vlzut pe pdrinte, strilucea totul qi emana
o lumind neobiqnuiti. El m-a imbriliqat, mi-a
pus mdna pe spate gi am simlit cd spre mine
venea o lumind ca o sXgeatd. M-a imbrXliqat
strAns-strAns qi am simlit o cildurd. Dimineita
m-am trezit qi mX simleam mai bine.> CAteo_
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dati, vindecarea venea imediat, alteori' dupd o

"""t"ita 
perioadd de timp, dar nimeni nu pleca

nevindecat de la plrintele, care putea si nu-

*"ut"e cu precizi^e cavza bolii qi s[ indice un

tratament idecvat. Dar, cu toate acestea' era

nevoie bineinleles de strldania celui care su-

i"."u a" o boal[ sau alta, de credinla lui fier-

;i;;,;i, cel mai important, de dorinla de a a-gi

indrepta viala Prin Pociint['^^^ -- 
O'u-"nii se vin^decau datoritl ruglciunilor

,tur"lolui qi de obiceiuri d[un[toare' qi de pa-

timi. Nina R. mlrturiseqte: ,,Eu fumam foarte

*"fi ii "i"idecum 
nu puteam ?[ Te 

las' Odat[

m-am rugat: <<Doamne, d[-mi m.dcar un ceas

ftrl !iglrl!>> L-am ruglt qi.pe.pirinte' A trecut

"" "riui, 
apoi inci ottul, 9i in9[ trei zile' Am in-

;;o;l ,i ciea c[ nu voi mai tuma' $i' intr-ade-

t#, a"t"tftl ruglciunilor starelului nu am mai

fumat weodatd". Astfel, Dumnezeu, pentru ru-

;;il;tl" dreptului siu, d[ruia o mullime de

vindeclri celor ce sufereau'

SPOVEDANIA

Dup[ ce a fost numit egumen al schitului

fitae",'starelul slujea qi in l-?y1e miezonoptica

in fi".ut" simbltl, iai in zilele de duminicl

roo""a"u in biserica trapezei' Apoi a incetat sI

;; d;""deasc[ in Law[ qi spovedea numai la
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Kitlgv, Spovedania la stare! insemna pentru
mulli inceputul drumului spre Dumnezeu. Din
aceastd cauzd., acel moment rimAnea de neuitat
pentru toatl viata.

Dar qi cei care mai inainte se spovediserl qi
se implrtigiserb mai inainte de mai multe ori,
atunci cAnd se spovedeau la Staretul Teofil
simteau ceva neobiqnuit. Si aducem spre
exemplu un fragment din amintirile protoie-
reului Petru din regiunea Kievului:- ,,C6nd
m-am spovedit la Starelul Teofil, mi-am amin-
tit fdrd s[ vreau de Antonie de Suroj, de una
din predicile sale in care spunea cd atunci cAnd
a stat lAngd un episcop prigonit - vreau si sub-
liniez, prigonit -, a alut sentimentul c[ st5
lAng5 un stAlp de foc. Aceast[ senzalie m-a co-
pleqit qi pe mine atunci cAnd am staf lAng5 sta-
re{. Aveam sentimentul cI sunt ocrotit qi incon-
ju.rat de bunitate, incAt toate gAndurile qi tri-
irile rele disp[reau qi simleam o mare uquiare.,'
. Starelul avea darul rugiciunii de pociin![

qi putea s[ trezeasc[ starea poc[inlei cfiiar gi fn
omul cel mai impietrit qi impotmolit in plcate.
De aceea, cAnd te aflai lAng5 el, doreai sd te
aq-ezi in genunchi in fala lui gi sd plAngi. in
schimb, mare era bucuria care umplea suhetul
omului dupd spovedirea p[catelor la plrinte qi
dezlegarea lor!

Taisia I. iqi amintea: ,,Am venit in Lavri si
md spovedesc, eram ultima la coadi qi plAn-
geam, plAngeam intruna, probabil am plAns o
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g5leati de lacrimi. Iar coada era mare, erau
foarte mul{i care se spovedeau la el. Era o coa-
d[ imens[ qi eu mi tot gAndeam: <Voi ajunge
sau nu voi ijunge?> $i m[ temeam atAt de tare
c[ nu voi ajunge, timpul se scurgea, iar pAn[ la
p[rinte erainc[ mult. Acolo era qi o femeie care
md cunoqtea qi ea s-a adresat celor ce aqteptau:

"Ldsa{i-o 
pe aceast[ femeie sd treaci in fat[, ea

are nevoie s[ se spovedeascl qi si se imp[r-
t[qeasc[ neaplrat astlzi>. $i iat[, m-am apro-
piat de el. Ei qtia bineinleles c[ e] am stat in
spate qi am plAns qi mi-a spus: <Trebuie sI te
imp[rtlqeqti mai des, s[ te imp[rt[qeqti mai
dei, qi ia- t" rogi, qi s[ stai lAng[ amvon in
biseritl". Am plecat bucuroasl qi fericitl,
m-am imp[rt[qitqi parc[ tot ce a fost greu mi-a
cdzrl de pe suflet. Ce greu mi-a fost sufletul
pAn[ atunci - aveam multe P1c11e, nu mf,
beis"* deloc pAnd atunci pentru ele".

Prin darul inainte-vederii d[ruit lui de
Dumnezeu, starelul qtia tot ce p[cltuise cel ce
se pocdia qi deseori ii dezlega plcatele t[cAnd,
dai cAteodat[ numea acele p[cate pe care omul
le uita, ori nu le conqtientiza cafiind picate' -

Dar. oricAt de mari ar fi fost plcatele celor
care se pociiau, starelul niciodat[, niminui
nu-i didea canon. A venit la el o femeie, B' T'
din satul T., regiunea Kiev, impreun[ cu prie-
tena sa. Plcatul era greu - plcatul avortului'
AscultAnd spovedania, pdrinlele a imbriliqat-o,
a s[rutat-o qi i-a dat dezlegare pentru acel
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pdcat. Prietena ei, care s[vArgise acelaqi p[cat,
se spovedise la ieromonahul I. Acela i-i dat un
canon greu - un mare numir de metanii. Fiind
ispititi de cele auzite de la prietena ei, ea s_a
apropiat-de stare!, insd el i-a dat acelagi canon
p.e ca_re il primise mai inainte. ,,Nici parre in
ziua de azi nu l-am putut indeplini", povestea
ea cu zdrobire de inimX despre greqeila ei in
fata starelului.

Staretul era ingdduitor cu neputinlele
omeneqti. felul sdu era si aclioneze asupra
conqtiintei omului.

INAINTE-VEDEREA

,,Starelii care sunt numili inainte_vizitori
pot vedea viitorul. inainte ca omul si
gAndeasci, inainte sI-i apari in minte gAndul,
ei il vdd cu ochii lor duhovniceqti, vid chiar
pricina ivirii acelui gAnd. Nimic nu e ascuns de
ei". A€a vorbeqte despre binecuvdntatul dar al
vederii cu duhul Cuviosul Varsanufie de la
Optina. Acest dar i-a fost dat gi Starelului
Pafnutie.

Iatd doar cAteva din numeroasele dovezi
ale inainte-vederii lui. Monahul I. igi aminteqte:
,,Pe atunci inci nu eram cXlug5r. Se apropia
Postul Mare. Mama mea s-a imbolndvit foarte
tare qi m-am gAndit sd merg la ea. Seara m-am



apropiat de stare!: <P[rinte, weau s[ vorbesc

"o 
do-tt"avoastr5>. ins[ el a plecat la bucltd-

rie. CAnd s-a intors, eu l-am rugat din nou:
<PIrinte, plrinte.> Iar el, dintr-o datl s-a

cl[tinat qi i-u sprijinit de perete: oVai, vai, ml

dot pi.iourele, 
^mi 

dor picioarele,. nu m[ mai

1i", "" 
pot s[ merg, m[ doare qi.inima, qi capul

-a dou.. foarte iare, mAine, sX vii mAine de

diminea![>. fn dimineala urmltoare m-am

apropiat din nou: <P[rinte, mama s-a

imUomevit, sI merg la ea?tt <Nu' Nu trebuie sl

mergi niclieri. Ne vom ruga.>> Apoi am primit o

scriiare prin care eram inqtiintat c[ pe mama

I dor"uo picioarele, inima, capul, nu putea sl

meargl - nu o mai lineau picioarele"'
P"rezicerile starelului uneori nu erau pe lgc

acceptate, dar, dupi ce se scurgea o perioadl

de timp, fi".ut" se convingea de adev[rul celor
spuse de el. CAteodat[ starelul vorbea alegoric

li trebuia s[ descoperi inlelesul cuvintelor
rlstite de el, iar cAteodat[ rdspundea nu la

intreblri, ci la gAndurile t[inuite pe-care le avea

cel ce intreba. 
-Galina 

Kononenko din regiunea
Kievului povestea: ,,St5.team lingl Biserica
inIll[rii Shntei Cruci, erau foarte^mul1i oameni'
Vta gAndeam: <Doamne' cum sd fac sll intreb
pe p-[rinte despre fiul meu Alexandru?> Pentru

ia ioli imi spun ci el mI poate sfhlui' Pe atunci

il cunoqteam pulin. M-am apropiat de el qi el

mi-a tpnt, ,.Ana, wei s[ intrebi despre

Alexandlru?, $i mi-a spus tot ce gAndeam' Eu
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am rimas uluit5. NecunoscAndu-mi, el mi-a
spus pe numele pe care l-am primit la botez,
deqi mama imi spunea Galina qi inainte s[
rostesc eu ceva mi-a spus tot ce voiam sX aud".

Lidia K. iqi amintea qi ea: ,,Eu am mers la
rugiciunile de dezlegare de c6teva ori, cAnd ele
incd se fXceau in Law5. Odatd, plrintele miruia
cu o pensulX, ins[ toate firicelele periulei se
rupseser[, rdmisese doar beliqorul. $i el miruia
cu acel betisor qi spunea: <O sI v[ miruiesc cu
betiqorul, o si vd miruiesc cu beliqorul>. Iar eu
m-am gAndit: <Doar am niqte pensule acas[. O
sX i le aduc pirintelui>. (Pe atunci nu qtiam cI
acele pensule nu sunt bisericeqti). Am ajuns
acas5, am gdsit doui pensule moi, cu care
picteaz[ pictorii. Una era sublire, alta mai
groasd. M-am gAndit: <Din aceasta vor ieqi
douI, vor fi cu totul trei pensule>. Am venit in
ziua urm[toare la rugiciuni qi i-am dat
p[rintelui pensulele, iar el a spus: ..Da, da trei
pensule, trei pensule". imi ghicise gAndurile".

AvAnd darul vederii cu duhul, uneori
starelul ii ferea pe oameni de necazurile care
puteau sd se abatd asupra lor. Solul Lidiei K. a
plecat in Rusia, pentru a duce niqte bunuri ca
milostenie. Acolo a flcut cunogtinld cu o fa{i
bisericeasc[ care i-a propus sI se mute, promi-
lAndu-i cd il va face diacon qi ii va oferi o locu-
in![. A mers in vizitX o datI, apoi incX o datd, a
mers qi a treia oar5, iar plrintele il tot invita.
Solia lui iqi dorea foarte mult sd aibi casa ei,



curtea qi gospodlria ei. $i atunci s-a gAndit:

,,Poate 
" 

,roiu-lni Dumnezeu ca la b[trAnele sf,

am qi eu acea clsu![?" S-a gAndit mult, mult,

dar nu se putea hot[ri. $i a decis si mearg[ la

plrinte dup[ sfat. ,Pe atunci inc[ prlle?

vizitatorii la el in chilie in zilele de marli, fiind

deja in Kitaev - povesteqte Lidia. De cum am

inirat, m-a intrebat: <Ai venit s5' intrebi de

sln5.tatea ta?> <Nu, plrinte, nu." <S[ te plAngi

de soart[?>>. <<Nu.>> <<Ei, qi atunci ce te-a adus la

mine?> Mi-am adunat gAndurile qi am prins a-i

povesti ce qi cum, unde suntem invitali' El

stltea liniqtit, ascultAndu-m[, intors pe
jumltate spie mine, apoi s-a intors cu fata la
"-in", 

s-a uitat in ochii mei qi m-a intrebat: <cAi

apartament?> Eu am amulit, nu inlelegelm d9

ce md intreabl asta. Apoi mi-am venit in fire qi

i-am rlspuns: <<Am, p[rinte.> <<Atunci, trlieqte

in el.> L-am mai intrebat ceva, apoi am revenit

la problema mea: <<Cum s[ fac, plrinte? Doar

insist[ s[ mergem.r, .,Nu, nu, rimAi aici' Aici e

Lavra, e pustii Kitaev. Nu uita s5 vii'" Atunci

m-am resemnat - nu aveam binecuvAntare sl

mergem acolo, chiar dac[ p[rintele acela ne-a

inviiat. $i nu am plecat. DupS un timp, eu

m-am imboln[vit grav. Abia atunci am inteles

de ce starelul m-a intrebat mai intAi de

slnltate. Cum puteam oare s[ mergem? Doar

acolo era o cas[, trebuia si lucrez, sI am grijl

de grldin[, ins[ eu abia puteam sd mX miqc
priri apartament. Astfel, p[rintele ne-a ferit de
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greqeala pe care am fi ficut-o."
PASTOzuREA TURMEI

indrumirile starelului erau scurte, f[rd
prea multe cuvinte. ,,Fiti smerili, blAnzi,
ribdltori", spunea deseori, subliniind insem-
ndtatea deosebit5 a acestor virtuli creqtine.
Cuvintele starelului erau simple, dar uimitor
de inlelepte qi pline de puterea harului. ,,Nu
vorbea mult, spunea doul-trei cuvinte si totul
era clar. Darul cuvintelor este dat de Dumne-
zeu. Cuvintele lui aveau greutate. Vorbea pulin,
se intAmpla sX spund un cuvAnt, pe care ii uitai
imediat, insX, dupi un timp, i1i revenea dintr-o
d.at5 in minte. $i el exprima totul, qi prezentul,
qi viitorul", povestea una dintre filcele sale
duhovniceqti, Taisia I.

,,Pentru a ne invigora, spunea doul cuvinte
qi pe loc ne trecea somnul, gi oboseala trecea.
de parci o lua cu mAna. Cuvintele lui aveau
putere", spunea ieromonahul p. lndrumAndu-i
duhor,rriceqte pe vieluitorii din ministire qi pe
mireni, starelul se str5duia intdi de toate sd-i
invele ascultarea. ,,Cel mai mult ii displdcea
staretului cAnd ne vedea samavolnici,'. isi
amintea ieromonahul p. De multe ori didea o
ascultare qi spunea: uindeplineqte-o>. Iar
mintea ta nu inlelegea cum ai putea s-o
indeplineqti, iar el cerea, cerea. nl qtia c[ noi
putem sd o ducem la bun sfArqit, insi, din
carrza voinlei noastre slabe, a caracterului
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nostru slab, nu o indeplinim. El i1i d[dea o

sarcinl, dar in ce mod b ittf5ptuiui, tu trebuia

ra a""iti. ProcedAnd astfel, i1i-dddea posibilita-

tea s[ gAndeqti, s[ chibzuieqti singur' Iar dacl

."lru ,tri1i ieqea, puteai si te apropii de el qi sI

intrebi. ii plecea^cAnd cineva il intreba despre

viata duhormiceascl, despre diferite probleme

d"ho"nic"qti. El indruma, liniqtea, insuflelea'

Ca"d veneam la el cu asemenea intreb[ri' era

bo.oro, intotdeauna s[ rlspundl la ele"'
Starelului ii displlcea tendinla spre nevo-

inlele excesive, cut" .to erau in puterile celor

incep[tori. ,,De ce te cocoli in cer?" - ii spun-ea

"i "t*""i 
monah lipsit de dreapt[ socoteall'

"ur" 
urr"u o rAvnl pest" puterea lui de in!e-

t"*.t.. CiteodatS. eri de ajuns doar o Plivir.e 3
siirelului ca omul s[-qi inleleag[ greqeala qi s[

p[qeasc[ Pe drumul indrePt[rii'- - ' 
Stur.lul comunica diferit cu fiecare dintre

fiii sli duhormiceqti, in funclie de nivelul

c""ouqtetii duhovniceqti a aceluia' CAteodatI ii

aaa"u'i" vileag neaiunsurile glumind, dar

cAteodat[ putea s[ se mAnie qi si strige, ins5'

a;fi;;;."'datl, f[cea acestea cu iubire, iar cel

in ca:uzd. nu rlmAnea cu weun sentiment
apdsltor. "De mAniat se minia, dar cAnd

p-ti"."i in ochii lui ii vedeai strllucind de iubire'

i""ai iti incllzeau sufletul", povestea unul

dintre fiii duhor.niceqti ai plrintelui'
Dispreluia trAnddvia, inactivitatea qi de

aceea se sirlduia in fel qi chip s[ le insufle
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ucenicilor s5i dragostea pentru munc[, fiindc[,
dupi cum ne invatd Sfinlii Plrinli, ,,trAnd[via
este inceputul tuturor nenorocirilor". Nu o datX
el insuqi didea exemplu de hirnicie qi vopsea
duqumeaua, lipea tapetul sau se urca pe
acoperiq pentru a repara ceva, molipsindu-i de
entuziasm pe fiii duhovniceqti care erau cu el.
Faptele sale erau mai grlitoare decAt orice
cuvinte qi intotdeauna produceau efectul
scontat.

,,El ne invXta viata, nu prin cuvinte, ci prin
exemplul s[u, prin faptele lui proprii, prin
tdcerea, blAndetea, r[bdarea, smerenia sa, igi
amintea ieromonahul P. $i mai spunea c[ cel
mai greu lucru in viat[ este sI conduci oamenii,
viala lor duhovniceasci, aceasta e munca cea
mai plinl de responsabilitate inaintea lui Dum-
nezeu". MergAnd pe calea grea a luptei cu pati-
mile, conqtientizAnd marea responsabilitate
inaintea lui Dumnezeu pentru sufletele incre-
dinlate lui de El, starelul a luat asupra sa lucra-
rea grea a cArmuirii sufletelor omeneqti, clci a
fost ddruit de Domnul cu unul din cele mai
inalte daruri - darul dreptei socoteli.

Niciodat[ qi cu nimic starelul nu i-a
invinuit pe ucenicii sdi, el se striduia s[-i
influenleze fiecdruia conqtiinla in aqa fel ca
omul singur si ajungl la autoinvinuire.
ConducAndu-se in indrum[rile sale dup[ invd-
tlturile Sfin{ilor PIrinti, el ii indemna si facl la
fel qi pe cei pe care ii hrlnea duhovniceqte qi



deseori ii sf5.tuia s[ caute in SfAnta Scripturf,
,erpo.rtntile la intreb[rile care ii frlmAntau'

;El-; se strdduia si-!i explice totul pAn[ la

caplt, ci dorea ca omul singur s[ glseasci

roi"tiif. fu intreb[rile sale, spunea.protoiereul
p"ttit S., qi ne sfhtuia s[ le clutlm in Biblie, in

Sfdnta Sciiptur[. Tot ce se intdmpli cu noi este

scris in giblie, trebuie doar s[ citeEti ut"-ttl'

bit"qt. din nou qi din nou qi vei g[si.Adev[rul"'
fiitta foarte sever cu el, starelul era in ace-

laqi ii;p ing[duitor cu oamenii' ,,Noi trebuie s[

tii 
"tpti 

cir noi qi nu cu ceilalli", sfltuia el'

"Lj"a"ia"d 
aspm, pe nimeni niciodatl' Nu-i

;li;;"; invinuirile. ,,Cine suntem noi s[ jude-

i[*?", spunea starelul, ardt6nd spre Unicul

,ludecntoi, Cel care poate s[ judece totul qi pe

toti.' 
..intr-o zi am venit la stare!, iqi amintea

protoiereul Petru S,, $1am.pfiry a md plAnge cI

iine pulin[ lume la biseric[ qi cd avem niqte

""i"1it"g.ri 
cu cAntirelii, au voci proaste, iar el

mi-a spris cI se poate ilu;i nu numai cAntAnd'
ci qi fititta. Iai dac[ vezi ceva zizanie in

bit"ti.e, este doar neglijenla ta' inseamnl cl
p"tt..i putin timp in rugiciune, te rogi putil

lcelui s^fAnt cdruia ii este inchinat[ biserica'"
Astfel p[qtea turma lui Dumnezeu, incredinlatl
1ii, 

""iritand'-o 
nu cu silnicie, ci de uoie bund''

dupd Dumnezeu; nu dupd c.aSlig urdt, ci din

drigoste, nu cQ Qi 9ury "4 
fi stdpdni peste

Bisirici, ci pilde idcandu-ud' turmei (Petru 5:
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z-S) qi se trudea pentru omorArea p[catelor
aproapelui sdu, sfttuind pe orice om gi
inud{dnd pe orice om, tntru toatd infelepciu-
nee, ce sd. tnfdsiEeze pe tot omul, desdudrgit,
in Hristos lisus (Coloseni r: z8).

DESPRE MILOSTTVIRE

in orice loc qi in orice ceas starelul ii invlla
pe fiii s5i duhovniceqti sI sivArqeasc[ fapte de
milostenie. ,,Stai acolo unde te-a pus Dumne-
zeu. Nu po{i prin fapt5, ajuti mlcar cu un
cuvAnt, cu un sfat". El insuqi se ingrijea necon-
tenit de cei din jurul sXu, dupi porunca dum-
nezeiascd.

Despre aceasta, Nina R. scria: ,,El ii ajuta
pe toli qi tot ce avea impirfea oamenilor. ii
aduceau mulli bani, multe daruri, insl nu
plstra nimic pentru el, impXr[ea totul". Pirin-
tele era neagonisitor, ducea o via!5 simpld qi se
mullumea cu pulin. Cu o mAnd generoasl im-
p[rfea ce primea qi Dumnezeu ii dddea indoit.
De aceea, intotdeauna in mindstire era bun6-
stare qi oricAt de mulli pelerini le-ar fi trecut
pragul, fratii intotdeauna aveau cu ce sX-i hr[-
neascd gi s[ le ofere un loc pentru a innopta,
fiindcI este spus: <MAna celui ce dXruieqte nu
va sdrXci>".



DESPRE CREDINTA

Stare{ul se ingrijea totdeauna de c[pltarea
qi p6straiea virtulilol c1eq1i-ne qi ii invl{a

a"eusta Si pe ucenicii s[i. El se strlduia sl

uoti"aa in zufletele lor flac[ra adev[ratei iubiri

cieqtine qi a credinlei puternice qi ii inv[1a sI

n[zuiasci spre asemlnlrea cu marii nevoitori

ai credin{ei qi s[ mearg5 pe drumul lor ingust'

o" *ott" oti ii udo"eica exemplu pe creqtinii
din vechime, care aveau o credinll atAt de

inaltl, incAt mergeau fhr[ fric[ s[ fie chinuili qi

torturali Pentru Hristos.
Foarte mult vorbea starelul qi despre

wemurile din urmi. Suferind din canza
nepls[rii oamenilor fat[ d9 mAntuire, amintea
de'apropierea acelui timp in care se va s[vArqi
.""u ." a promis Domnul: ,,in secolul al lV-lea

aproape toli aqteptau venirea Domnului nostru
Iisus ilristos. iniecolul XX aqteptau in fiecare
minut. Acum trebuie s[ aqteptlm in fiecare
secundd ca Hristos s[ vin[ la noi, s[ ne judece,

iar noi uit[m de aceasta, p[c[tuim in fiecare zi

Qi continudm sd picdtuim. Oare va fi bine cu
ioi? Nu e prea bine cu noi. Nu e bine cu noi'"

Aceste cuvinte sunt extrase din filmul docu-

mentar intre trecut Ei uiitor qi au fost rostite de

stare! in luna mai a anului l.995'
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DESPRE RUGACITINE

in permanen![ Stare{ul Teofil le amintea
ucenicilor s[i necesitatea rugXciunii st[ruitoare.
Iat[ cAteva din povetele pdrintelui referitoare la
rugdciune:

- Trebuie sd te rogi fbrX grab[, incetiqor qi
atent. Daci te nipldesc gAndurile, indreaptl-li
atenlia spre text. Trebuie s[ te adAnceqti in text.

Dar cum trebuie si ne rug[m in[untrul
nostru, mai repede sau mai incet?

- Mai incet, mai incet. Dac[ te vei ruga
mai repede, totul se va amesteca in capul t5u qi
nu vei intelege nimic. Rugati-v[ cu atenlie,
st[ruitor.

,,Ruga!i-v[ cu rArmd qi mai des", aceste
cuvinte se auzeau des din gura p[rintelui. El se
str[duia sd le insufle fiilor sXi duhormiceqti
gustul pentru rugiciune, totuqi urmlrea ca
toate sI fie pe misura puterilor lor. in situaliile
grele de via!5 staretul ii sfhtuia pe ucenici s[-qi
indrepte rugiciunile spre implrdteasa Ceruri-
lor gi spre SfAntul Nicolae: ,,Maica Domnului qi
SfAntul Nicolae sunt cei mai apropiali ocroti-
tori ai noqtri".

In cazul p[catului desfrAnXrii, ii sfhtuia sd
se roage rAvnitor Sfintilor Moise Ungurul gi
Ioan Mult-P[timitorul de la Pecerska: ,,Sfinlilor
Pdrinli, pIzili-m[ pe mine in curilie qi nepri-
hdnire", iar apoi s[ se ungi cu sfAntul ulei de la



candelele ce ard l6ng[ raclele cu moaqtele lor'
De asemenea, si nu-i uite pe Sfinlii Dimitrie al
Rostor,rrlui, Lavrentie al Cernigovului, Ioasaf
din Belgorod qi mai spunea c[ precum in
Rls[rit sunt marii sfinli Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul qi Ioan Gur[ de Aur, aqa qi in
Rusia Dumnezeu i-a inil!4t pe Dimitrie al
Rostovului, Lawentie al Cernigovului qi Ioasaf
din Belgorod. ,,Iati, aceqtia sunt trei luminltori
ai pimAntului rusesc, spre ei trebuie s[
alerglm dupi ajutor, ocrotire, sd le cerem s[ ne
pomlneasci in rugdciuni Ei si p[zeascl Biseri-
ia si credin{a noastri, si se roage pentru noi".- 

intotdeauna, in toate situaliile, staretul
amintea si ne indreptlm dup[ ajutor spre
cuvioqii binepllculi lui Dumnezeu de la Lawa
Pecerska din Kiev. ,,Mergeli mai des in peqteri,
mergeli mai des, cAt incl se poate", spunea el,
probabil prevestind acea weme cAnd acolo nu
se va mai putea intra.

FIII DUHO'\TNICE$TI

Leg[tura p[rintelui cu fiii sii duhovniceqti
era uiriitoate qi de nep[truns. fn orice minut qi
in orice secund[ starelul qtia ce se intAmpld cu
ei qi intotdeauna era pregdtit s[ le vinl in
ajutor, dac[ se aflau intr-o situa]ie grea.

Iat6 ce ne mirturiseqte ieromonahul P.:
.Aveam ascultarea sX asigur aprovizionarea cu
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produse alimentare. lnainte de plecare,
pdrintele imi spune: <PAn[ acolo qi inapoi sd
nu te opreqti>. Am ajuns noi in regiunea
Cerkask, oamenii au inceput s[ aduc[ produse
qi au adus atAt de multe incAt nu mai incdpeau
in maqinfl. Trebuia s[ ducem undeva surplusul
de produse, dar eram intr-un oraq strdin, nu
qtiam nimic Ai pe nimeni, ce s[ fac? Am intrat
in biserici qi m-am adresat in gdnd p[rintelui:
<P5rinte, ajutali-md, sfintia voastrd vede totul,
qtie totul, sI nu vI supXrali c[ mI voi opri, a
fost ceva neprev[zut, insd totul e in reguli>.
Aqa m-am rugat qi deodati se apropie de mine
un birbat, modest imbrdcat qi imi spune: <<Nu
vi neliniqtili, totul va fi bine, totul va fi bine>.
Aceasta m-a mirat foarte tare. M-am liniqtit qi
apoi am inleles ci Dumnezeu, pentru rugiciu-
nile pdrintelui, l-a trimis pe acel om qi prin
gura lui mi-a spus mie: <Totul va fi bine>.

E foarte interesant cd mai departe totul a
mers ca in poveste. Era de ajuns s6 m[ adresez
lui: <P5rinte, ajutX-mi!> - qi el imediat trimitea
ajutorul lui".

De multe nenorociri qi ndpaste a trebuit
si-i salveze starelul pe fiii s[i duhovniceqti. in
timpul vielii sale qi dupi sfArqitul s5u se iscau
in permanen{5 diferite zvonuri cum c[ el ar fi
binecuvAntat tot felul de bioenergeticieni qi
vraci, fiindcX qi dintre aceqtia veneau adesea la
el. Starelul niciodatX nu a binecuvAntat nici
indeletnicirea cu paranormalul, nici lecuirea la



diferili waci. El niciodatl qi nimlnui nu refuza

s5-i dea binecuvAntarea sa, dar tuturor $1 ln-

totdeauna le spunea: ,,Dumnezeu te binecuvln-
teazl.pentru faPte bune".

il jurnalui maicii Ambrozia, publicat in

cartea iurnalul Staretului Nicon, ultimul sta-

iiS a" Ia Optina, citim urmitoarele cuvinte ale

Silrelului i.Ti.ot ' ,,Dac[ blnuieqti c[ nu se fac

acele fapte pentru care dai binecuvdntare, nu

"rt" "i"u 
ta. Dacd vor si meargi in gr[din['

binecuvAnteazd'. Dumnezeu ii binecuvdnteazl
ra ttt"utge in gr[din[, dar dac6- vor merge in

altl parie, inseamn[ c[ e flr[ binecuvAntare'
Maliuta Skuratov cAnd a venit la Cuviosul Filip
pentru a-l sugruma, s-a apropiat de sfAnt qi i-a

ierut: oBinefuvAnteazl, p[rinte>' SfAntul i-a

.erpontt <BinecuvAntez pecel-bun pentru fapte

buier, qi cu aceste cuvinte l-a binecuvAntat'"

RUGACII-]NEA PARINTELUI

,,Nevoinla rug[ciunii este intotdeauna as-

"rtrth 
de ochii strlini qi de aceea pulini au fost

martorii ruslciunii de noapte qi ai privegherii

starelului. ins[ cei care au alrrt bucuria s[

slujeasc[ cu el in altar niciodat[ nu vor uita

acea atmosfer[ deosebitl care se crea in jurul

lui. Cu el se slujea uqor' liniqtit, se simleau

bucuria, pacea qi liniqtea in suflet", m[rturiseq-
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te ieromonahul P. ,,El nu se ruga a$a ca noi, el
se ruga de parc[ nu mai cilca pe p6mAnt, qi ii
curgeau lacrimile, povesteau schimonahiile
Macaria qi Mitrofania. Odat[ mergeam cu el in
maqinl, am inceput s5-i punem intreblri, iar el
nici nu vedea, nici nu auzea. CAnd ne-am uitat
la el, am v5zut c[ plAnge. Barba ii era mare, iar
lacrimile i se prelingeau pe ea ca niqte mlrgele".
,,Dac5. ai primit acest dar binecuvAntat al
lacrimilor, sd fii implcat, tu deja ai trecut
marea ce desp54ea sufletul tdu de mAntuire, tu
eqti deja la liman", spun Sfinlii P[rin!i.

ASEMENEA PRIMILOR CRE$TINI

UrmXtoarele sfaturi sunt extrase din filmul
documentar filmat cu pulin timp inainte de
sfArqitul lumesc al starelului: ,,Sta!i in Biserica
Ortodox[. Tr[ili o viat[ creqtineasc5. O datl pe
luni trebuie sd vX impirtiqili, acas[ trebuie sl
luali aghiasmd qi anafur[ in fiecare diminea!5,
la fel ca primii creqtini, trebuie s5 ne asem6-
nim lor. C[4i citim deseori, le citim, le inchi-
dem qi am uitat. Dar cum triiau primii creqtini?
Primii creqtini trliau o viatl duhovniceasch
foarte inaltl. Azi primeau creqtinismul, mAine
le luau casa qi gospodiria, iar a treia zi erau
torturali. Erau pregbtiti pentru orice. S[ v[
asem[nali lor. Citili cIrti, folositi-vb de tot ce e
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bun acolo. in Evanghelie se spune: Credinla ta
te-a mdntuif. Primii creqtini erau cuprinqi de o
mare credin![. Domnul le-a amintit sd p[streze
o credinld vie qi o inaltl evlavie creqtin[. De
aceea ei se str[duiau si trdiasc[ cu adevlrat.
Dumnezeu ii binesuvAnta pentru chinuri,
pentru nevoinle. n mlrturiseau ferm pe
Hristos, credeau puternic in El qi deseori iqi
d[deau vielile, precum SfAntul Pantelimon,
SfAntul Gheorghe Purtitorul de BiruinlI,
Marea Mucenil5 Varvara, Marea Muceni!5
Paraschiva, Marea Mucenil[ Ecaterina. Iatd
f[cliile creqtine. Sd tindeli sI v[ asem[nali lor,
citili despre ei, mergeli pe urmele lor. Mergeti
la mai multe biserici, vizitali marile sfinlenii
ale Rusiei Kievene, mai ales Lawa Pecerska din
Kiev, vizitali binepldcutii lui Dumnezeu, s5.ru-
tali-le mAinile. S[ fti asemenea lor qi vielile
voastre sd se asemene vielilor 1or, atunci veti fi
adevlrali qi buni creqtini. Se ne ajute
Dumnezeu sI reuqim in toate, sI mergem din
putere in putere qi sI atingem deslvArqirea
duhovniceasci cea mai inalti".

SCHIMA MARE

Cu pulin timp inainte de adormirea sa
intru Domnul, in aprilie 1994, staretul s-a
invrednicit sd primeascl cea mai inaltl treaptl
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monahal5 - marea schimi. La tundere i-a fost
dat numele Teofil, in cinstea Cuviosului Teofil
cel Nebun pentru i{ristos. ,,O.rpe n"L.f" tiu sd
fie via{a ta."

_ In limba greacl, Teofil inseamn[ ,,iubitorul
de Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu,,. Ddru_
indu-gi toatd fiin{a sa slujirii Domnului qi
oamenilor, trdind impreunl necazurile gi bucu_
riile celorlalli, starelul s-a tdcut cu adevirat
prietenul lui Dumnezert, iar numele lui parcd
subliniazd acel dar esenlial care i-a fost ddruit
de Domnul pentru rugiciunile neobosite qi
pentru nevoin{ele sale: darul iubirii desdvArqite,
care, dupi cuvintele Sfinlilor plrinli, ,,iubeqte'pe toli cu o iubire la fel de mare qi tuturor le
dezvlluie egal roadele iubirii sale".

ULTIMII ANI AI VIETII

. Dupd ce a primit schima mare, starelul ii
primea ca qi mai inainte pe cei care veneau la el
pentru sfaturi qi indreptdri. ,,MX minunam de
rlbdarea lui, povestea ieromonahul p., la orice
gre.l$ fi bltut la uga lui, el se ridica cu rlbdare,
deqi incepuse si se odihneascd mai des, deschi-
dea, mX sfhtuia, md ajuta, mi lumina".
^ Mulli se sminteau de stare!, neinlelegAnd
insemnltatea acestei mari slujiri'a lui pentru o-
menirea in suferinlI. Se sminteau vizdnd ci
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schimnicul care, dupd inlelegerea multora, tre-
buia s[ petreac[ in ruglciune, departe de lume,
era in i"r*utt"tt1[ inconjurat de mullimi de
oameni. c[rora le acorda mult din timpul s[u'
Schima este ,,deosebita pieire pentru lumea
acesta", dup[ cum spunea Cuviosul Ambrozie
de la Optini, desdvArqita instrlinare de lume'
insl iubirea celor in suferinli qi a celor ce
aveau nevoie de salvare nu ii permitea starelu-
lui, ca multor altor nevoitori, s[ inchid[ uqa
chitiei sale. Sarcina grea a stlreliei, incredinla-
t[ lui de Domnul, il obliga la grija qi ocrotirea
celor care aveau nevoie de povelele, indrumlri-
le qi inv[{dturile lui. De aceea, in ciuda s[nXt[-

lii sale qubrede, el continua s[ ajute mlnlstirile'
,,Odat[ eram in eParhie, iqi amintea

protoiereul Petru S. Era miercuri qi el trebuia
i[ mearg[ la ruglciunile de dezlegare, ins[ era
intr-o uJbmetteifrlmAntare sufleteascd, ceva il
chinuia atAt de mult, incAt eu f[r[ s[ vreau
l-am intrebat: <Pdrinte Teofil, poate totuqi nu
veli merge?>> <Nu pot, vezi cAli oameni m[
aqieapt[.u PAn[ in ultima zi, pAn[ in ultimul

""ur,^ 
nu iqi plr[sea nevoinla ruglciunii qi

totdeauna petrecea in rugiciune pentru oameni
si oentru intreaga lume".' ^ 

in ultimii ini, starelul suferea mult de o
boal[ a picioarelor, care se agrava din ce in ce
mai tare. incl in tinerele, venind in satul lui
natal in vacan!5, el qi-a rupt piciorul drept'
Ghipsul a fost scos prea deweme, osul nu se
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vindecase complet qi intreaga via![ starelul a
suferit de dureri puternice. De mai multe ori a
ficut tratamente, insi nu s-a vindecat pe deplin.
Boala se agrava din pricina statului constant qi
indelungat la rugdciune. indeosebi suferea in
zilele toride de var[. ii era greu s[ mearg[ qi
stdtea de multe ori pe bdncula de lAngd biseric[
sau in pridvor. Uneori, pleca pentru cAteva zile
in Law5, luAndul cu el qi pe ucenicul sXu de
chilie. Acolo se ruga in fala raclelor cuvioqilor,
le cerea ajutor, ocrotire qi int6rire pentru el qi
pentru oameni. Deseori puteai sil vezi inge-
nunchiat inaintea raclelor cu sfinlii lui Dumne-
zeu, adAncit in ruglciune.

PREVESTIRILE SFAR$ITULUI SAU

Nimeni nu-qi didea seama de sfArqitul
apropiat al plrintelui. Doar dupi moartea lui,
foarte multe dintre cele petrecute in ultimele
zile au revenit in memoria celor care au fost in
preajma lui, au fost tilm[cite qi a devenit
limpede cd starelul qtia de sfArqitul sXu
apropiat, prevestindu-l prin multe cuvinte qi
fapte ale lui.

,,Cu o s[ptdmAn[ sau doud inaintea morfii
sale, mergeam cu o maqind spre Priluki, ii
duceam pe muncitorii noqtri, iqi amintea
ieromonahul P. $i minunat a fost urmltorul



fapt. in timpul c[l[toriilor el intotdeauna iqr

p,in"tpur[ gurii, iar atunci eram intr-o maqinl

ontra d" o*.t i qi el a inceput s[ vorbeasc[

i.rpr. Ioasaf din Belgorod, a spus ruglciunea
t"i- 5i ruglciunea era urmltoarea: <Fie

fitt".rrnat ta"t[ ziua qi ceasul in care Domnul

meu Iisus Hristos a pltimit rlstignirea pentru

;i*, dAndu-Se moilii. Doamne Iisuse Hris-

to"t", Fiul lui Dumnezeu, p-rimeqte sufletul

robului T[u in viala cea adevlrat[, pentru

ruglciunile Preacuratei Maicii Tale 6i a tuturor

sfi"n1itor Tli>. <Primeqte-sufletul robului Tlu>'
parcl s-ar fi pregltit de moarte- A repetat
'aceast[ 

rugdciune de cAteva ori' $i faptul a9-esl1

a fost ciulat. Dar cum puteai s[ pricepi? El

a* po".stea c[ in Prilu-ki se aflX mormintele
peti"iitot SfAntului Ioasaf din Belgorod, 1
io""tiit viala sfAntului qi a adlugat qi

iug[ciunea lui, iar dupd o s[ptlmAni a murit'
De asemenea, p".ttto noi era straniu c[ el

spunea deseori: <<De-aq trii pAn[ la Paqte'

a"-"q trli pAn[ la Paqte".. Iar-dacl cineva il

intre'ba de ce spunea icestea, el nu rlspundea
tri-i. nim[nui qi doar repeta: <De-aq trdi pAnd

la Paqte>. Pe gerurile aprige^ale Bobotezei,
bolnav, chinuit de nesfArgitele zdzanii qi neinle-
legeri 

' 
din mlnlstire, staret'ul. insolit de

uc"enicul s[u a pornit intr-o c[lltorie anevo-

ioas[ prin Asia Mijlocie' El -mergea s[-qi ia

r[masiun de la ucenicii s5i' Bucuria intAlnirii

cu plrintele se amesteca cu mirarea: de ce
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iarna? De ce pentru atAt de pulin timp?
Staretul evita r[spunsul, chipurile, in m[n[sti-
re era mult5 treab5, el era bolnav. Doar imensa
lui iubire pentru ucenicii sii, cu care a implrlit
pAinea in anii grei de prigoanl, impreun[ cu
care a trecut prin cruntele incerciri qi dureri,
l-a determinat sd mearg[ in aceasti cll5torie
dificil[ chiar qi pentru un om sXndtos. Acestea
s-au intAmplat doar cu doul luni inainte de
sfArgitul sdu.

SFAR$ITUL

Ultima slujbl la care a participat starelul a
fost in ziua de marli a sdptlmAnii a treia din
Postul Mare. Miercuri s-a simlit rIu qi incd
inainte de liturghie a fost dus la spital. Peste
trei zile, la orele r7.oo dupi amiazil,in timp ce
incepea slujba de parastas, starelul i-a rugat pe
cei prezenli s[ iasi din camerd qi, rimdndnd
singur cu Dumnezeu, qi-a dat sufletul in mAini-
le Lui. Aceasta s-a intAmplat pe gf zz martie
1996, in ziua pomenirii celor 4o de mucenici
din Sevastia, pentru care p5rintele avea mare
evlavie. ,,Dumnezeu nu va lua sufletul dreptului
Sdu inainte de a-l aduce la m[sura inaltl a
birbatului desivArgit", spune Cuviosul Varsa-
nufie de la Optina. indurAnd multe incerchri qi
suferinle, indeplinind toate poruncile lui Dum-
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nezeu qi urcAnd pe treapta cea mai inaltl a

r.etii clreqti, starelul a fost luat in imp-[r[tia

i"ili.ii v"qiri.e qi u ietbetotit acolo Paqtele atAt

de mult aqtePtat de el.
in mlneitire au aflat despre sfArqitul stare-

tului noaptea tArziu. Cind trupul sdu a fost

;a;; ;. iu tpitut qi au inceput sd'-l preg[teasci

p""1" i"-irmAntare, cei prezenli au simlit

ifut o bund-mireasmd ce venea de la mAinile lui'

,Mu\i au spus c[ l-au vlzut zAmbind, strllu-

.i.rd.'no nolm vizut aceasta, dar mi-a fost dat

ra ti*t buna-mireasm[ ce venea de la mAinile

lui. O mireasm[ asemindtoare cu cea a moaq-

l.tot, un miros delicat qi in acelaqi -li*p
pli*""ator Ei puternic", povestea unul dintre

monahi.
tn dimineala zilei de tolzg martie, vestea

a"rpt" siArqitul' starelul-u i s-a rispAndit repede

pti" tot oraqul. Afldnd despre moartea plrinte-

iui iubit, poporul s-a indreptat spre Kitaev'
pentru u-qi tua rlmas bun qi pentru a-qi ar[ta
^pentru 

uliima dat[ recunoqtinla-celui care a

ioJ *getorul, ocrotitorul qi mingiietorul lui'^--- 
irr-u."a zi, soarele sirllucea deosebit de

puternic. Peste tot era aqternutl o zdpadl alb[

ii""*te. Iar in curtea m[nlstirii era pustiu qi o

atmosfer[ apis[toare. O liniqte neobiqnuit5'

i"tt.t"pta doar de ciocinitul lopelilor lovite de

pa*a"t"f inghelat, il intimpina pe fiecare om
'care 

intra pe po4ile m5n[stirii' Primlvara abia

incepea.
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inmormAntarea a fost planificat[ pentru
duminicd. intreaga zi de sAmbiti qi in noaptea
spre duminic[ au fost slujite panihide pentru
stare! qi a fost cititd neintrerupt Evanghelia.
Mulli dintre cei venili au r[mas in biserici
pAn[ dimineala gi astfel au fost martorii unui
fenomen neobiqnuit. in noaptea de dinaintea
inmormAntlrii starelului, pe cerul intunecat,
printre miriadele de stele licdrinde, a ap5rut o
stea avAnd o razil puternicd de lumin5, ce
cobora direct spre biserica mdnlstirii. Dup[
aceea, cum povesteau monahii, strilucirea
stelei a continuat nou[ nopli la rAnd.

iNnaonuAi.rrenBe

in diminea{a zile de tlz4 martie Biserica
Celor Doisprezece Apostoli din mdnistire era
arhiplin5. Probabil aceasta era prima impreju-
rare cAnd nu au inc[put in ea toli cei venili. in
timpul vietii stare{ului, aceast5 biserici intot-
deauna era destul de inclpdtoare pentru cei ca-
re doreau sI se roage impreun[ cu starelul, si-i
asculte predicile insuflelitoare, povelele, qi ni-
ciodat[ nu fusese prea mic[. ,,Imediat dupd ce
s-a cAntat Cu sfinSii odihnegte, Hristoase qi
diaconul a rostit ectenia, in aer s-a simlit o atAt
de puternicd bun5-mireasmX, incAt mirosul
florilor a dispXrut", iqi amintea unul din fiii
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duhor,nicegti ai pXrintelui, prezent la inmor-
mAntare. ,,in timpul liturghiei eu m-am aqezat
in genunchi qi in timpul cAnt[rii Heruvicului
m-im aplecat spre sicriu, am inceput sI mX rog
qi deodit[ am v5.zut o lumin[ foarte strlluci-
iour", un pic roqiatic[. CAnd m-am uitat mai bi-
ne.l-am v[zut in acea lumin[ pe pirintele Teo-
fil ingenunchiat,qi rugAndu-se. Era imbr[cat in
ceva alb, intr-o c5.maq[ lungi qi alb[. Nu era
aproape, dar am inleles c[ era el- Aceasta
m-am invrednicit sI v[d."

Multora li s-a ivit starelul in somn in acea
noapte gi cu o noapte inainte, chemAndu-i la
Kitaev. Iat[ ce povestea o fiic[ duhormiceasc[,
Galina: ,,Eram la !ar[ qi nu qtiam c[ el a murit.
Mama era intr-o stare gravl. in noaptea de joi
spre vineri am avut un vis. Plrintele stltea
ottderru sus, iar in jurul lui erau foarte mulli
oameni. Eu st[team singuri intr-o parte qi el
mi-a spus: <Tu de ce stai singur[ acolo, vino
incoace, lAng[ noi>. Era atAt de vesel qi plin de
putere. <Vino, vino incoace.>> Eu m-am
ipropiat. "i1i voi da ceva. Vino, vino, nu sta
singur[.u Iar sAmb[t[ a venit fiul meu qi ne-a
spus c[ el a murit. Da, in noaptea-de joi spre
vineri el mi s-a ivit in somn qi m-a chemat".

Mulli demonizali, prezenli in biseric[ la
slujba de inmormAntare nu puteau sd se a-
propie de sicriu. L.K. iqi amintea: ,,CAnd s-a
ierminat slujba, oamenii se apropiau s[-qi ia
rimas bun de la p5.rinte. Deodat[ am vlzut c[
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una din demonizate voia sd se apropie de
picioarele lui, insl nu putea. $i se chinuia, dar
nu era lXsatd. incerci, inceica qi nu-i ieqea
nimic. Apoi totuqi a reuqit sd ie atingl de
picioare. Voia si se atingd qi de mAini,'doar
mdinile erau descoperite. gi, din nou, nu era
l5sati, nu putea sd se apropie nicidecum. Dar
t_otuqi s-a apropiat cu mare greutate, s-a atins
de mAinile lui qi in acel moment s-a pribuqit.
Dac[ p5rintele era un om obiqnuit, acestea nu
s-ar fi .intAmplat. Dumnezeu a aritat grabnic
sfinlenia plrintelui".

Dupi terminarea slujbei, sicriul cu trupul
Starelului Teofil a fost scos in curtea mindstirii
qi infiliqat. spre inchinare oamenilor. Apoi,
dup[ inconjurul Bisericii SfAnta Treime, u iori
inmormAntat al5turi de Cuviosul Teofil cel Ne-
bun pentru Hristos, in cinstea ciruia el a fost
tuns in cea mai inaltl treaptl a monahismului.
. lt119t"l qi pirintele nostru Teofil, pirdsin-
du-qi fiii sXi duhormiceqti cu trupulj nu i-a
plrlsit cu sufletul.

AJUTORUL PRIMIT DE I,A STARET
DUPA MOARTEA SA

. Dupi plecarea sa la Domnul, starelul nu
Ei-a p[risit ucenicii, deseori apdrAnd in somnul
lor pentru a-i liniqti qi pentru a-i incredin{a cd



qi acolo, in ceruri, eI petrece in rug[ciune

continul Pentru er.
,,in ti^mpul Postului Mare am alrrt un \'ts ln

care participam la Drumul Crucii qi eu

;;;s"il-.riiut tAng[^cruce' Am intrat intr-o

*e"?Jit" unde m-"a intAmpinat p[rintele cu

ffi;;fi mati, fier[i in coaj[ qi mi-a spus: <Tu

"rii 
na*a"d[, o s[-1i dau de mAncare>' $i mi-a

Jut u."i cartofi. <Eu sunt foarte ocupat' nu am

*.iU t""t viu qi trebuie s[-i mai hr[nesc pe

frati. Ia incl un sac, s[-i preg[tegti singurl' iar

ffi;;;;;;ti" inci devr-eme si mergi' ny jncl
;" il;l;"a""u'. $i m-am trezit' De doi ani
.eror"- la pat, nu m[ ridicam deloc qi ii

ceream lui Dumnezeu moartea' Dupl.acel vis

"" 
*lu* ridicat, am inceput s[ merg' iar dupl

cAteva zile m-am dus la m[nistire' Nu a trecut

o slpt[manl ci fratii Ti-ug .d?t, 
tt sac de

cartofi, pentru rugdciunile pdrintelui' Eu inc[

nu qtiam atunci cd el murise"'
Acum, ca Sr in timpul vieli1 starelului'

oamenii rrin incontinuu s[ se roage la mormdn-

iJi i;t; tu-i spun[ toate nevoile qi tristelile lor'

,a-i 
""u.a 

a;utorul qi sprijinul..in fa!a- lui

bo*rr.r"rr. Oamenii urr tt"dittla c[ starelul s-a

i-rr*eanicit de mila lui Dumnezeu pentru viala

i"i Jt""pte. Dup[ credinla{ierbinte in ajutorul

qi in puterea rugdciuniloi lui cutezltoare' unii

;;i*Jt; o indrtimale qi o invat-1t5i'.1tlii^P:':
ttt.r" vindecarea. ,,El este lleze:lt 

'!I acum Er ne

;j;tt Vii la mormAnt, stai lAngS eI' te rogi qi i1i
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este mai uqor", spun fiii duhormiceqti ai
pbrintelui.

Iar noi vom ad[uga aici ins[qi cuvintele
Staretului Teofil, spuse de el dupX moartea sa:
,,Eu nu am murit, eu sunt viu. Mai trebuie s[ ii
hrS.nesc pe fra!i". Fralii suntem noi, cei care
mergem spre Dumnezeu.

(M.A.Miheeu)

CHIPUL LUMINOS AL STARETULUI

intr-o zi de mai a anului 1996, m-am
intAlnit intAmpl5tor, dupd slujba de diminea![,
pe teritoriul Schitului Kitaev, cu Teodor, care
avea ascultarea de dulgher in min[stire. Dure-
rea pierderii pdrintelui s[u duhovnicesc inc[
nu incetase. De aceea, ici, colo, oamenii se adu-
nau in grupuri qi iqi aminteau de acele minute
prelioase petrecute cu Plrintele Teofil. $i iat[
ce mi-a povestit:

,,Anul trecut, ne aflam la cisuta lui din
Bortinici. Eu meqteream un gard, iar pirintele
Teofil era pulin mai departe qi se ruga. Nu
voiam s5-l deranjez, lucram qi mI gAndeam in
sinea mea: <<Va veni timpul prigoanelor asupra
credintei creqtine - unde sd mergi? Unde s[ te
salvezi? Probabil, ar trebui s[ merg spre nord,
s[ m[ pierd undeva in p[duri qi sI md rog lui
Dumnezeu>. Deodatl cineva mi-a pus mdna pe

75



umer. CAnd m-am intors, era pirintele' A

zAmbit qi mi-a spus: uspie- sotovti' Teodor'

;;; S"i"vki>. Auzisem 
^multe 

despre inain-

i"-rr"d"r"u stare{ului' $i iatl c[ Dumnezeu m-a

il;;;;n;;A u""'i' eu insumi de acest dar

al pdrintelui Teofil"'- ( RobulluiDumnezeu'Teodor)

,,in iarna anului 192q aP plecat impreuni

cu familia in concedio' patte atunci nu citisem

;.i;e;it Psaltirea' intr-una din nopli mi-a

ilila t" vis pdrintele' Era sup[rat' m-a certat'

i;;i" sfirqit mi-a spus: <Citeqte Psalmul 1oo>>'

i;-;ilttt dimin^ea1a' m-am repezit la Psal-

iil;-.iiit qi ;--u# minunatf fiindci acel

;;;il;;" dedicatJudecltorilo-r' ceel ce eram qi

ill*D;pe-1ntou""t"u acas[' am mers la

mln[stire. no u* lntrat la stare! in chilie qi

i-ut" i"tt.Uat: <Pirinte, m-a!i gerta]?> <<Te-am

certat>>, mi-a raspuns' <Citeqti ?salmul 1oo?>

i;A;" om era pfrintele Teofil' Foarte mu\i au

experimentat "i 
inqiqi inainte-vederea

starelului'. ( (Jnpdcdtos)

,,Fiul meu Oleg era bolnav' Numai unde nu

u- ioJ - to p'i"itum niciun ajutor' $i iate 9[
ill*"treauit^sil merg in-.Kiev la plrintele'

L"*t" se intlmpla i"n iulie' anul r99r' PAn[

;i"*i 
"" 

tuseslm in Kiev^ niciodat[' Nu

;;;;;; nici ia bisericl PAn[ atunci' dar
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inainte de plecare am intrat in biserica cea mai
apropiat[ pentru a lua binecuvAntare qi m-am
hotXrAt si plec la Kiev. De la gar[ ne-am dus
direct la Lawa Pecerska. Pe teritoriul Peqterilor
indepdrtate l-am intAlnit pe Pirintele Teofil qi
i-am cerut ajutorul. El ne-a binecuvAntat s5 ne
odihnim dup[ drum, sd ne instal[m intr-o
cameri qi s[ venim la slujbele de la Lawa Pe-
cerska qi, de asemenea, la rugdciunile pentru
slnitate, citite chiar de Pirintele Teofil. Fiul
meu suferea de o formX grea de diabet, insolitl
de crize de epilepsie. De mult timp ii f5ceau in-
jectii cu insulind, dar el se sim{ea foarte r5u.

Imi amintesc urmitoarea intAmplare.
Fusesem impreunl cu fiul meu la slujba de
diminea{i, la rugiciunile de dezlegare qi mai
r5mdsesem la vecernie. Slujba avea loc in
biserica trapezei. Biiatului meu i se ficuse
foarte r[u. Am ieqit gi el s-a aqezat in pridvor.
Deqi era foarte r6bd[tor in boala sa, de aceast[
datl el a inceput sX plAng[, sim{ind cum
puterile il plrbsesc. Eu m-am gAndit: <De-ar fi
p[rintele nostru aicirr. $i, deodat[, am auzit
glasul sbu. El mergea foarte repede. Mulli din
cei care st[teau la intrare s-au gr[bit s[ ia
binecuvAntare. Plrintele s-a indreptat direct
spre Oleg. Fiul meu s-a ridicat imediat in
picioare. De unde luase puteri?! Starelul i-a
pus mAna pe cap, i-a citit o ruglciune qi ne-a
binecuvAntat s[ mergem acas[, iar el s-a gr[bit
din nou in biseric5. Bdiatul s-a simlit mai bine,
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picioarele au incetat s5-1 mai doar[ qi ne-am
intors cu bine acasl.

imi aduc aminte: cAnd eram in Sverdlovsk,
nu puteam nicidecum s[-l duc pe fiul meu la

biseric[. Cum ne preglteam, incepea o ctizd"

PlAngeam qi ziceam: <<Doamne, doar plrintele

ne-a sfhtuit sl-l implrtdqim mai des, iar eu nu

pot s[ fac asta>.^ 
Si iatl c[, odat[, l-am llsat pe fiul meu

u.uti qi m-am dus la Biserica Sfinlilor Apostoli
Petru qi Pavel. Atunci a venit la mine o

monahie pe care o cunoqteam qi m-a intrebat:
<Neonila, unde este Oleg?" Eu i-am r[spuns:
<<Nu este>. Ea m-a intrebat inc[ o dat[. Eu i-am

rispuns: <Maic[, tu doar qtii c[ il dor foarte
tare picioarele, iar maqin[ nu avem>. Dupd

slujb[, ea s-a apropiat qi mi-a !Pus: <S[ nu

crezi c[ te deranjez in zadar. Eu l-am v5.zut pe

Oleg in timp ce tu te sPovedeai si te

impirt[qeai. El stltea lAng[ tine qi pdrintele l-a

imperteqitu. Eu m-am intors acas[ qi l-am

intiebat pe fiul meu: ..Oleg, ce ficeai pe la ora
unsprezece qi jumltate?> El mi-a rdspuns:
oDormeam>. <$i ce ai visat?> - l-am intrebat.
Drept rispuns am auzit: <<Eram la Lavra Pecer-

ska din Kiev qi pdrintele m[ impdrtlqea>' Eu

am c5zut in genunchi in fala icoanelor, am
plAns qi am spus: <<Dumnezeule, cAt eqti de
milostiv, se vede cd Tu il implrtlqeqti pe fiul
meu bolnav cu mAna Ta nevdzutd>>"'

( Ro ab a lui Dumnez eu N e o nila)
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^ , 
Dy-tr."zeu, pentru rrrgdciunile Cuviogilor

Antonie qi Teodosie gi ale altor ftcdtori deminuni de la Lawa pecerska din Kiev, l_ainiltat_ pe Noul Stare! Teofil, cel ce cheami
sufletele omenegti spre Dum""r* ti p" .ut.uLui cea sfAntI.

Sd audi Dumnezeu rugiciunile celor doistareti cu numele Teofil gI sX ne intireascl
paqii pentru a merge cu credinfd neclintitl spreHristos.
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DIN INVATATURILE DUHO'TNICE$TI
ALE STARETULUI TEOFIL

Patimile noastre sunt marile noastre boli'

CAnd firea noastr[ doreqte, se teme, sau intr-un

i"i u""-" ajunge s[ fie i1d1ate, atunci ea suferl'

,ubde, se tulbuia qi iese din acea tihnl in care

const[ slnltatea ei.
Dintre toate patimile, cea mai -mare este

uru, ,rrui ales cAnd ea este insolitl de semnele

aducltoare de moarte ale r[zbunlrii'--: 
O, ce boald este aceasta! Este venin aprins'

care aprinde din[untru duhul, inghesuit de mii

de emotii, iar pe dinafarl o vedem pe fala

schimonosit[ de tristele. Aceastd mare greutate

a mAhnirii, care cad'e pe inimd, o tulburl qi o

apasl. Aceasta e marea fierbinleal[ dinduntru a

duhului, care stArneqte cele mai cumplite
miqclri, aceasta e ceala.intunecatd din minte'

"utl 
ua""" tulburarea gAndurilor de pierzanie'

Otrave in sAnge, ce oti[veqte orice bucurie qi

.ut. i".i"ge qiaprinde cruzimea' Este o patiml

ticiloas[.

16t()6

Trebuie s[ educ[m in noi duhul
nerlutdlii, indelungatei rdbdiri qi a

toate faPtele noastre' Iar Pentru

blAndelii,
mdsurii in
a avea o

80 81

asemenea predispozilie a duhului, trebuie s[
{inem seama de sllbiciunea comunl tuturor
oamenilor, de inclinarea comund spre p6cat,
mai cu seam5., marile noastre neputinle qi pa_
cate $i, de asemenea, si {inem seama 

^de

nel5rmurita mili a lui Dumnezeu fat[ de noi.
care ne-a iertat gi ne iarti pdcate mulie qi grele
pentru poclinla qi rugdciunea noastr[.

Numai sentimentul recunoqtinlei in fala lui
Dumnezeu pentru nenumdratele iale miiosti_
viri ne obligl si fim inglduitori si milostivi cu
semenii noqtri, care sunt din aceeaqi carne qi
sAnge.ca-gi noi-qi care au aceleaqi neputinle,
patimi, obstacole.

Domnul a spus: MiId uoiesc, iar nu jerffi.
El,- cel preamultmilostiv, doreqte qi de ia noi
milI, mdrinimie, nerdutate qi iebdare fali de
aproapele nostru. Doar El este pregltit intot_
dgauna si ne ajute in orice faptib""a. DacI tu
ai o iniml rea, cere-i cu poclinld ca El sd_!i in_
moaie inima, sI o faci blAndd qi indelung_155_
ditoare gi va deveni astfel. ,,Fiule, di-milnima
ta".

SemdnAnd in jurul nostru seminlele iubirii
qi milostivirii, noi aproape il obligam pe Dom-



nul si aib[ mild de noi. Prin ceea ce dlm cerqe-
torului, celui fl[mAnd, celui in nevoie, prin ceea
ce facem pentru cel suferind, cel ce plAnge,
mAngAindu-I, atragem binecuvAntarea lui
Dumnezeu asupra noastrX. Este scris in
Scripturi: CeI ce are mild de sdrman tmpru-
mutd. Domnului (Pilde Lg, LT).Iar Domnul rIs-
pl5teqte intotdeauna cu generozitate pdrin-
teascS.

Este fericit cel care se gAndeqte la cei s[raci!
in ziua necazului Domnul il va izb6vi. Domnul
il va aplra qi ii va plzi via{a. Domnul il va intlri
pe patul bolii.

IatX care sunt roadele acestei virtuli, ale
acestei sfinte porunci a legii noastre creqtine
despre iubire qi mild, oferite nou[ pentru a fi
inflptuiti neclintit in aceastd viali pimAn-
teasch de MAntuitorul nostru.

Domnul Dumnezeul nostru, in care noi
credem, este numit in Scripturi P[rintele
orfanilor qi al slracilor. Cu ce putem sI-I
cAqtigdm bunlvointa Tatilui nostru din Ceruri,
daci nu cu mila pentru cel care cerqegte, pentru
cel sirman, pentru cel ce plAnge, pentru cel
intristat, pentru toli cei care au nevoie qi
aqteapti de la noi comp[timirea, mAngAierea qi
ajutorul nostru?

Iar acela care il obijduieqte pe cerqetor, pe
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sarman, pe cei care a_u nevoie de mila noastrd,acela care iqi inchide inima l;';;t. dureriifratelui sdu, icela ir-iign"ii" ;.1;;;i DomnulDumnezeu, in chipuifiateiui Jxu-*JLi..



CWIOSUL TEOFIL ROSSOHA:

CWANT DESPRE SFANTA CRUCE

,,Crucii Tale ne inchinlm, St[PAne, qi
sllvim stAnt[ invierea Ta".

Cu aceste cuvinte, dragi frali 9i surori,
prosldvim Crucea Domnului, semnul biruinlei
credinlei creqtine. Ast[zi SfAnta Bisericd ne
cheaml spre inchinarea inaintea crucii dItS-
toare de via!5, ca noi, sArguindu-ne qi ostenind
de nevoinla postului, s[ putem lua puteri noi,
inchinAndu-ne qi s[rutAnd crucea.

in timpul Postului Mare, noi il rugim pe
Dumnezeu si ne dea puteri ,,sI ne nevoim cu
nevoinla cea bun[, s5 ducem postul la bun
sfArqit, si p[strim credinla vie, s[ zdrobim
capetele qerpilor nevlzuli, sX ne arlt[m
biruitori ai pdcatului qi sd ̂ ajungem s[ ne
inchindm fhrd osAnd[" Sfintei Invieri.

Nu este uqor acest rlstimp al postului. El
cere o necontenit[ preocupare duhormiceasc[,
o lupt[ continu[ cu^pdcatul, o neobositl pregd-
tire pentru SfAnta Inviere, pentru ca qi noi s[
inviem impreun[ cu Domnul nostru Iisus Hris-
tos. De aceea, pentru a ne intlri pe acest drum
al nevoinlei, SfAnta Biseric[ ne inf[liqeazl
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sfAnta cr]rcg ca pe un mijloc binecuvAntat gi
salvator de intirire a puterilor celor credincioii
prin cinstirea crucii Domnului gi prin inchi_
narea inaintea ei. Domnul Iisus i{ristos a fost
rlstignit qi a murit pe cruce pentru plcatele
intregii lumi. pe cruie s-a sivArgit mAntuirea
omului qi de atunci crucea _ vechiul instru_
ment de torturl qi un simbol al durerii _ a
devenit un semn al biruinlei, obiectul cinstirii
deosebite qi al inchindrii' credinciosilor. De
a9e.ea, nu e nicio rugdciune a omului ciedincios,
nicio faptd, care sd nu inceapd qi sI nu se
sfinleasci prin insemnarea cu semnul crucii,
prin indreptarea minlii qi a inimii spre Domnul
nostru Iisus Hristos, Ristignit pe Cruce.

$i iati, din an in an, din ge.r"ralie in
generalie, tofi cei ce cred in MA-ntuitoiul se
aduni inaintea crucii Sale ddtdtoare de viald.

Sfdnta Bisericl spune: ,,Veni1i cei credin_
cioqi sI ne inchinim lemnului ditdtor de via1d,
p_e_ cqre Hristos, impdratul slavei, s_a iniltrai".
,,Veni!i, dreplilor, sI sorbim ,r,, din izvorui ce
iT.olnqt" ap[ moartl, ci din izvorul sfAnt, in_
chinAndu-ne crucii lui Hristos. Venili, ,oibili
din apele nesecate, care se revarsd din harul
sfintei cruci".

... in sdptimAna inchinatl sfintei cruci, ne
grlbim cu o iubire sporitd spre biserici qi nhzu_
im si primim de la cruce -ir"a qi binecuvAnta_
ta putere care intiregte sufletul, ugureazi dure_
rile, trezeqte in inimi fieclrui .i"qiin bucuria qi
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viata noui.
CAnd in timpul slujbei este scoas[ in mod

solemn crucea siAnt[ a lui Hristos qi se cAnt[:

;il;li iui. 
"" 

inchinlm, StlpAne", fiecare din

noi nlddjduieqte spre ajutor qi se grlbegte sA se

inchine cu evlavie.
Crucea lui Hristos mlrturiseqte despre

marea qi nesfArqita iubire a lui Dumnezeu

ffit* neamul omenesc. S[ pitrundem aqadar

ii"oi cu inima in aceastl iubire dumnezeiasc5'
iezvlluitl in intruparea qi pdtimirile pe cruce

ale Fiului lui Dumnezeu.'iatdl il trimite pe Fiul

Se" nu ca s[-i judece pe oameni pentru

p[catele lor, ci ca s[ salveze lumea' Il ddruieEte

oe Fiul Slu pentru ca lumea lipsit[ de bucurie'

iristd qi pdr[sitl sI cunoascd iubirea dumneze-

il;t ii Ja .i"ua[ in ea. rat[l il trimite pe fiul
p" pa-a"t, qtiind, c[ El va indura suferinte

il"f";-; pii*i crucea qi-moartea din mAinile

i."f* oameni pe care El a venit s[-i mAntu-

iut"e. Marele qi Atotputernicul Dumnezeu S-a

."U"tat pa"e iu noi 
-pentru 

a aduce in vietile

o-"""qti lumina nesfins[ a credinlei qi sfdnta

Sa bucurie, pentru a fi cu noi in inimile noastre

ii pentru a'ne lumina sufletele cu harul S[u'
'-' 

G mai buni fii 5i fiice ale omenirii merg qi

,ro, -"tg" dup[ Hristos, glsind in El sensul

vielii qi ilinarba inimilor lor istovite' Mai cu

seamilmarii nevoitori qi sfinlii mucenici gXseau

in Htistos qi in biruitoarea Lui cruce un izvor

nesecat de putere, vigoare qi tlrie' S[ ne amin-
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tim viala SfAntului intocmai cu Apostolii Con-
stantin. In momentul critic al luptei hot[rA-
toare cu duqmanul s[u Liciniu, Constantin s-a
aflat intr-o adAncX indoiall si tulburare. El si-a
pus nddejdea biruinlei in luptl doar in pronia
dumnezeiasc5, numai in voia lui Dumnezeu.
Dumnezeu l-a liniqtit qi l-a imbirbitat cu aju-
torul unei vedenii minunate. in timpul noplii,
Constantin a vXzut pe cer crucea Domnului. Iar
sub cruce o inscriplie formatd din stele: ,,prin
acest semn vei invinge". $i, intr-adevdr, impX-
ratul a oblinut o victorie str[lucitI.

Pentru a imortaliza acel moment deosebit
de important al vielii sale qi succesul neobignu-
itei bitilii, Constantin a dat ordin s[ fie ridicat
un monument in centrul Romei pe care scria:
,,Cu aceastl cruce l-am invins pe tiran qi am
izblvit oraqul de la moarte". Astfel, in primele
veacuri, cinstitorii sfintei cruci oblineau cu
ajutorul ei victorii mirele. primii creqtini
cinsteau crucea nespus de mult.

Din viata SfAntului Cuvios Mucenic Nicon
cunoaqtem c6, atunci cAnd a plecat in armat[,
mama lui i-a dat un sfat binecuvAntat - in
clipele grele sd cheme ajutorul crucii. gi iatd cI,
intr-una din luptele hotirAtoare, el era intr-o
mare primejdie de a fi ucis. Nicon qi-a amintit
sfatul mamei qi l-a ascultat. El L-a chemat in
ajutor pe Iisus Hristos qi, insemnAndu-se cu
semnul crucii, a simlit un neobiqnuit torent de
putere sufleteascd gi i-a infrAnt pe wdjmaqii s5i,



el singur ucigAnd cAteva sute. Ulterior, el qi-a

alai"iitiala" slujirii monahale' Cuviosul qtia

""l"t"u 
crucii lui Hristos, pentru c[ a simlit el

i*"ii i"tlrirea qi ajutorul ei in momentele

*r"fri"f" vielii sale. Crucea lui Hristos diruieqte

;ii;;i sdu qi in ziua de ast[zi celor care il cer

cu credint[..-.^;; 
;;;ea, dragii mei, s[ nu fim surzi la

iubirea lui Dumnezeu! S[-i r[spundem cu

iubirea noastrl pentru El! Iubirea pentru

Domnul s[ o exprimdm, mai intAi detoate' pnn

i"a"pfi"itea sfintelor Sale porunci' Fiindcl cine

nu inaepUneqte poruncile lui Dumnezeu' acela

""-i 
i"U"qte pe bumnezeu' CAnd vom intelege

u""uttu, utrr.t"i va tres[ri qi inima noastrl

inghelate qi atunci se va ivi in ea poc[inla p-e

"ui. 
o aqieapt[ de la noi Hristos Domnul'

et,*.i, 
"u 

ittitttu fierbinte, ne vom atinge de

crucea'lui Hristos qi vom primi o nespusl pace

qi o vial[ noul in Hristos, MAntuitorul nostru!
' 

Se venim mai aProaPe de cruce, s[ ne

atinjem cu evlavie de lemnul d[tltor de via!['

S[ n"e inchinlm acestui semn mAntuitor Ei sl

cldem cu lacrimi inaintea lui, s[ nu ne

indepertem de cruce, pentru^a ne inwednici sl

auzim cuvintele lui Hristos Insuqi, care spune

d" p" cruce: ostdzi uei fi 9u Mjry ̂ in 
rai (Luca

zgi +g.Dupi exemplul SfAntului Apostol Pavel'

d'ttritt. lludlm cu nimic, in afar[ de crucea

Domnului.
in Crucea lui Hristos este mdntuirea noas-
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tr5, prin ea ni se dd iertarea pdcatelor noastre,
prin ea se revarsd peste noi bogd{ia darurilor
binecuvAntate, in ea este puterea, bucuria qi
nddejdea noastr[.

Crucea lui Hristos este ddtitoare de viali qi
purtXtoare de viali, cici ea este unitl tainic cu
Invierea Domnului. Anume &g&, pe cruce,
trebuia sd pdtimeasci Hristos si si se desco-
pere in slava Sa.

Prin moartea Sa pe cruce, Domnul a biruit
stdpAnirea morlii qi ne-a deschis drumul c6tre
por[ile vielii veqnice. Acum Biserica ne cheamd
nu numai sI ne plec[m inaintea crucii lui Hris-
tos, $ar qi si prosldvim invierea lui Hristos.

In aceastX mare zi a cinstirii sfintei cruci sI
ne rugdm ca tot ce izvoriqte din sfAnta cruce _
pacea, bucuria qi iubirea - s[ fie cdlduzele
noastre in aceastd via{d p[mAnteascd a fiec5ru-
ia dintre noi.

Sd _ne rugXm, de asemenea, pentru ca
Domnul sd ne ajute sd parcurgem zilele rimase
ale Postului Mare in trezvie duhovniceasci, in
bucurie qi sd ne inwedniceascl a ne inchina
Sfintei Sale invieri. Amin.
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SFIMENIILE SCHITULU PUSTIA KITAEV

in Schitul Pustia Kitaev se afl5 mai multe
sfintenii, spre care nu conteneqte si vinl
quvoiul de pelerini din Ucraina qi din !5rile mai
apropiate sau mai indep[rtate: un cufhr in care
se afl[ in jur de patruzeci de p[rticele de
moagte ale sfinlilor; icoana Maicii Domnului
Vatopedina, copia binecunoscutei icoanei din
SfAntul Munte Athos (dobAndite in timpul re-
zisten{ei impotriva templierilor, ca un semn al
milostivirii Maicii Domnului); icoana SfAntului
Serafim de Sarov, fbcitorul de minuni, cu o
p[rticicl din moaqtele sale; icoana SfAntului
Mucenic Trifon, cu o pirticicd de moaqte; icoa-
na SfAntului qi Dreptcredinciosului cneaz Dani-
il al Moscovei, cu o p[rticic[ din moaqtele sale;
icoana SfAntului Teodosie de la Cernigov, cu o
pirticic[ de moaqte qi, de asemenea, alte icoane
cu p[rticele de moaEte; icoana Sfdntului Sera-
fim de Sarov, impreun[ cu epitrahilul, mAneci-
le de la veqmAntul sXu preotesc, o p[rticicd de
moaqte qi o buciticl din piatra pe care s-a rugat
o mie de zile qi nopti; brAul din fier al SfAntului
Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos de la
Kitaev qi racla cu sfintele sale moaqte.

insuqi linutul Kitaev, cum s-a spus qi mai
deweme, este un loc de o sfintenie aparte,

90

,t:ii..: intregul teritoriu era in trecut unlmens cimitir monahal. Cu alte cuvinte, este untezaur, o comoari duhovnicea;;t ; primelorsecole.
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Cuprins:

CopilIria..
Seminarul
Lawa SfAnta Treime - SfAntul Serghie.
Academia.
Lavra Pecerska din Kiev...
Prigoana..
Oraqul Mari.........
Revenirea
Vindecarea de farmece..............
Schitul Teofania...
e  '  . r
lncercarue
Schitul Kitaev.......
Iubirea starelului.
Vindec[ri le...............
pPovedania. . . . . . . . . . . . . . .
Inainte-vederea........
PXstorirea turmei......
Despre milostivire
Despre credintd....
Despre rugdciune.
Fiii duhovniceqti.........
Rugiciunea pIrintelui................
Asemenea primilor creqtini.....
Schima mare.........
Ultimii ani ai vie{ii.........

5
8

L2
15
18
22
25
29
33
35
S6
40
43
+6
49
53
57
S8
59
6o
6z
6S
6+
6S
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Prevestirile sfArqitului siu" " " " " "

SfArEitul...
itt*bt*atttarea'- " " "'
er"i"t"t Primit de la stare!

aoP[ moartea sa':""""""
t"Ytn"t ffi inos al starelului'

Din invl1lturile d'uhovniceEti
ale Starelului Teotrl""" 

8o

Z"u ii i"l r' ofil Ro s soha :

Cuv6.nt despre stanta cruce"""" 
8+

Sfinteniile Schituruipustia Kitaev 90

6Z
6g
7r

73
75
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