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STARE}II DE LA OPTINA*

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei ofer\
cre[tinilor români o colec]ie de 14 volume numit\ „Cuvio[i
stare]i de la Optina”.

De ce, oare, aceast\ ini]iativ\, care comport\ mult\
munc\, dificult\]i, timp [i investi]ie material\? R\spunsul
este simplu. Poporul cel drept-credincios are nevoie de „chipuri
de poc\in]\”, cum roste[te o rug\ciune din canonul de
preg\tire pentru primirea Sfintei Împ\rt\[anii. Poporul lui
Hristos din România este însetat de „apa cea vie”, este înfo-
metat dup\ „pâinea cea spre fiin]\”.

„Chipuri de poc\in]\” g\sim în via]a sfin]ilor din pri-
mele veacuri cre[tine, în via]a sfin]ilor cu care Dumnezeu
a binecuvântat neamul românesc.

„Chipuri de poc\in]\” g\sim, de asemenea, în via]a bi-
nepl\cu]ilor lui Dumnezeu care au odr\slit în sânul altor
popoare. Cuvio[ii Stare]i de la Optina se num\r\ printre aceste
„chipuri de poc\in]\”, printre „geniile sfin]eniei” spre care se
îndreapt\ omul contemporan în c\utare de odihn\ sufleteasc\.

Inten]ia public\rii unei colec]ii dedicate vie]ii m\n\sti-
re[ti de la Optina are [i un alt scop, [i anume: tot ceea ce s-a
petrecut ca via]\ monahal\ autentic\ timp de peste 100 de
ani la Optina se datoreaz\ influen]ei exercitate asupra La-
vrei de Sfântul Paisie Velicikovski de la M\n\stirea Neam].
În via]a celor 14 stare]i ai Optinei, canoniza]i de Biserica Orto-
dox\ Rus\ în 1996, se descoper\ amprenta geniului paisian. 

Dup\ moartea Sf=ntului Paisie, ucenicii s\i au mers în
Rusia [i, prin intermediul lor, s-a n\scut fenomenul numit

* Prolog la seria „Cuvio[i stare]i de la Optina”.
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„Optina”. Timp de peste 100 de ani dup\ moartea Sfântului
Paisie Velicikovski, monahismul din }\rile Române, din Rusia
[i din alte p\r]i ale Bisericii Ortodoxe a fost influen]at de
lucrarea duhovniceasc\ a M\n\stirii Neam] de la sfâr[itul
secolului al XVIII-lea.

Vremurile au fost grele pentru Rusia în tot veacul XX,
iar pentru România nu tocmai u[oare. Influen]a vie]ii du-
hovnice[ti rezultate din lucrarea Sfântului Paisie s-a dimi-
nuat considerabil. 

Redescoperirea Filocaliei prin traducerile P\rintelui Du-
mitru St\niloae, revigorarea monahismului atonit, tradu-
cerile din Sfin]ii P\rin]i, redobândirea libert\]ii în spa]iul
Europei r\s\ritene dup\ 1990 au oferit cadrul necesar redes-
coperirii cu mai mult\ vigoare a influen]ei Sfântului Paisie
asupra vie]ii cre[tine ortodoxe.

Publicarea colec]iilor dedicate stare]ilor M\n\stirii Op-
tina se dore[te a fi, a[adar, [i un omagiu adus Sfântului
Paisie de la Neam].

Prin intermediul acestei colec]ii, cre[tinul de azi intr\ în
leg\tur\ cu un izvor de via]\ care-l adap\ autentic în setea
lui dup\ sens, lumin\, în setea lui dup\ Dumnezeu. Via]a
[i înv\]\turile stare]ilor de la Optina arat\, dincolo de locul
[i timpul în care ei au tr\it, c\ existen]a omului f\r\ Hris-
tos [i f\r\ Evanghelie, f\r\ Biseric\, este un non sens, o
confuzie, o disperare f\r\ leac. Spre stare]ii de la Optina,
în veacul al XIX-lea [i începutul veacului XX, se îndreptau
pentru cuvânt duhovnicesc mul]imi de c\lug\ri, ]\rani [i
mo[ieri, prin]i [i intelectuali. De ce? Pentru c\ tr\iau drama-
tic golul din ei [i sim]eau c\ la umbra sfin]ilor de la Optina
g\seau izvorul umplerii vie]ii lor cu duh [i adev\r.

Ast\zi, omenirea tr\ie[te [i mai dramatic decât în vea-
curile XIX [i XX tragedia singur\t\]i, a disper\rii, a lipsei
de libertate l\untric\. Unde s\ alerge omul de azi pentru
a-[i reg\si echilibrul vie]ii interioare [i, prin aceasta, s\ re-
descopere sensul existen]ei sale?
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R\spunsul nu este [i nu poate fi altul decât: HRISTOS.
„Veni]i la mine to]i cei osteni]i [i împov\ra]i [i Eu v\ voi
odihni pe voi.” (Matei 11, 28) Numai tr\irea întru Hristos
umple existen]a omului.

Spre Hristos ne conduce Liturghia, ne conduce Filoca-
lia, ne conduce bucuria l\untric\ a rug\ciunii min]ii [i a
inimii, ne conduce lupta cu mândria, ne conduce iubirea de
vr\jma[i. Toate aceste c\i ne conduc spre Hristos [i c\l\uze
`i avem pe cei ce au parcurs acela[i drum: pustnicii din Egipt
sau cei din Carpa]i, cuvio[ii din Athos sau cei de la Optina.

Rog pe Dumnezeu s\ binecuvinteze str\dania traduc\-
torului, P\rintele Profesor Teoctist Caia, [i a ostenitorilor
din cadrul Editurii [i Tipografiei Mitropoliei Moldovei [i
Buco-vinei care fac posibil\ publicarea colec]iei „Cuvio[i
stare]i de la Optina”.

Dumnezeu s\ te binecuvinteze [i pe tine, cititorule al
acestei c\r]i, conducându-te prin poc\in]\, rug\ciune [i iu-
bire, la via]a în Hristos, singura care-]i va oferi bucurii ade-
v\rate, libertate real\ [i lumin\ în via]\.

† TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

M\n\stirea Tuturor Sfin]ilor, Bucium, Ia[i

Anul Domnului 2009, luna septembrie, ziua 5

Pr\znuirea Sf=ntului Prooroc Zaharia
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Capitolul I
COPIL|RIA {I ANII ADOLESCEN}EI

Începutul de secol XIX. La câteva verste de M\n\sti-
rea „Sfântul Pafnutie” de la Borovsk, care se g\se[te în
hotarele guberniei Kaluga, la marginea unei câmpii m\-
noase ce coboar\ pe o colin\ larg\, spre locurile ml\[ti-
noase ale unui râu minunat, dincolo de care se afl\ o
p\dure ce seam\n\ cu un perete verde, se întindeau dou\
uli]e lungi ale satului Bobâlea — cu case din bârne, împodo-
bite cu pervazuri sculptate, gr\dini de zarzavat, livezi cu
stupi, hambare [i [uri în dosul caselor. În mijlocul satului
se înal]\ o biseric\ veche din piatr\ alb\ în cinstea Marilor
Mucenici Nichita [i Gheorghe, Purt\torul de biruin]\.
Slujbele se ]in în zilele de duminic\ [i la praznicele împ\-
r\te[ti. În restul timpului, clerul — adic\ preotul, diaconul
[i cânt\re]ul —, precum ]\ranii simpli, se ocup\ cu agricul-
tura, s\vâr[ind muncile obi[nuite ale satului: ar\, seam\n\,
strâng recolta, cosesc iarba pentru hrana animalelor, pre-
g\tesc lemnele pentru iarn\.

La biserica acestui sat sluje[te diaconul Moisei Petrovici
Kopiov. Acum câ]iva ani, f\r\ s\ termine seminarul de la
Kaluga, din lips\ de mijloace b\ne[ti, s-a dus cânt\re] la
biserica din satul vecin Mocrie. Acolo s-a [i c\s\torit cu fiica
preotului, Ana Sergheevna. Amândoi erau ru[i autentici —
evlavio[i, harnici, blânzi [i milostivi, amândoi frumo[i,
înal]i, puternici. A[ezându-se la Bobâlea, prin munc\ ne-
întrerupt\, au atins o oarecare bun\stare [i cu mare dragoste
îi ajutau pe s\rmani, îi primeau pe str\ini, pe monahi,
f\ceau dona]ii la biseric\.
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Pe data de 6 martie 1824, so]ilor Kopiov li s-a n\scut

un fiu, c\ruia i-au pus numele Alexei, în cinstea Sfântului

Alexie, omul lui Dumnezeu. În anii urm\tori în familie s-au

n\scut cinci fete, aproape în fiecare an câte una: Maria,

Evdochia, Ana, Alexandra [i Tatiana. În familie era pace [i

lini[te. Înv\]a]i înc\ din copil\rie cu biserica, Moisei

Petrovici [i Ana Sergheevna iubeau l\ca[ul lui Dumnezeu.

Cu toate c\ erau foarte ocupa]i cu munca lor, mergeau s\

se închine la M\n\stirile „Sfântul Pafnutie” de la Borovsk,

„Sfântul Lavrentie” de la Kaluga [i la Sih\stria Optina.

Fa]\ de Optina aveau un sim]\mânt aparte, [i asta nu e de

mirare, doar în acel timp la Schitul „Sfântul Ioan Botez\-

torul” tr\ia Stare]ul Lev, pe care ]\ranii, care îl vizitau în

num\r mare, îl numeau tat\l lor. So]ii luau la slujbe pe

copiii mai mari, iar pe cei mai mici îi l\sau acas\ cu

bunica, mama Anei Sergheevna.

So]ii Kopiov aveau un respect deosebit fa]\ de monahi

[i î[i doreau mult ca m\car unul dintre copiii lor s\ îmbrace

haina monahal\. Iar Domnul a rânduit ca buna lor dorire

s\ se împlineasc\: fiica lor Ana a ajuns mai târziu rasofor\;

Evdochia, de[i a r\mas în lume, a ales s\ nu se m\rite [i

s\-[i duc\ via]a în chip cucernic: cocea prescuri [i ajuta la

treburile casei. Toat\ bucuria [i mângâierea ei erau

rug\ciunea [i slujbele Bisericii. Dar sfintele dorin]e ale

p\rin]ilor [i-au g\sit împlinirea mai ales în fiul lor, Alexie.

Acest copil a fost cu adev\rat alesul lui Dumnezeu,

c\ruia Domnul i-a rânduit s\ fie mai întâi ucenic, apoi

împreun\-nevoitor [i de un cuget cu marele Stare] al Optinei,

Ambrozie, urma[ al acestuia la st\re]ia duhovniceasc\,

înv\]\tor [i îndrum\tor totodat\ al maicilor din Sih\stria

Kazani de la {amordino, întemeiat\ de înainta[ul s\u.

Acesta a fost Ieroschimonahul Anatolie.

Cine nu cunoa[te ce mare însemn\tate au în via]a omului

copil\ria [i anii adolescen]ei! Toate apuc\turile bune sau



17Cuviosul Anatolie de la Optina. Via]a, minunile [i coresponden]a

rele încep s\ se manifeste în aceast\ perioad\. Treptat se

contureaz\ personalitatea [i, cu împreun\-lucrarea îngerului

p\zitor, sufletul se înt\re[te în bine.

Înc\ de la o vârst\ fraged\, p\rin]ii le-au s\dit copiilor
în suflet credin]a [i n\dejdea în Dumnezeu, dar [i dorin]a
de a împlini voia Lui. L-au iubit pe fiul lor cel mai mare mai
mult decât pe ceilal]i copii. Acesta, crescând, se ar\ta a fi
sfios [i lini[tit, iubindu-[i la rândul s\u p\rin]ii [i mai ales
pe mama sa.

În cas\ nimeni nu ridica vocea [i, cu atât mai mult, nu
se rosteau cuvinte de ocar\; fiecare se adresa celorlal]i cu o
dragoste nepref\cut\. În fa]a icoanelor, într-un col] curat al
casei, ardea neadormit\ flac\ra unei candele [i deseori se
puteau auzi rostindu-se rug\ciuni. De[i era foarte mic,
p\rin]ii îl luau cu ei la biseric\ [i pe Alexie pentru a se îm-
p\rt\[i cu Sfintele Taine ale lui Hristos. Iar când copilul a
mai crescut, au început s\-l trezeasc\ înainte de a bate
clopotul de slujb\. Mama îl sp\la, îl îmbr\ca în c\ma[\
curat\ cu brâu [i, înc\ adormit, îl ducea la biseric\. Acolo
[edea cuminte lâng\ mama sa, al\turi de adul]i.

Îi pl\ceau foarte mult cânt\rile de la stran\. Avea
ureche muzical\ [i executa corect cântarea. Îns\ deoarece
copilul nu avea o voce puternic\, în biseric\ nu putea s\
citeasc\ [i nici s\ cânte. Cu toate acestea, acas\ cânta.
Imediat ce [i surorile au mai crescut, el a prins s\ le înve]e
cântarea bisericeasc\, ceea ce le-a adus mult\ bucurie
p\rin]ilor.

Deseori îl luau împreun\ cu ei la câmp, la arat, la se-
m\nat [i la recoltatul grânelor. Î[i ajuta câte pu]in tat\l,
iar în cea mai mare parte a timpului aduna fructe de p\dure,
st\tea întins pe iarb\, privea norii care se mi[cau pe cerul
albastru, asculta cântarea vesel\ a cintezei, glasul îndep\r-
tat al coco[ului... Înc\ de atunci avea sentimentul dragos-
tei fa]\ de natur\, fa]\ de minunata crea]ie a lui Dumnezeu.
Familia Kopiov avea lâng\ cas\ o livad\ cu meri, vi[ini [i
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agri[i, iar în livad\ câ]iva stupi cu albine. Copilului nu-i
era fric\ de albine [i îi pl\cea s\ priveasc\ cum lucra tat\l
s\u în interiorul stupului. Mierea nou extras\ era sfin]it\
de praznicul În\l]\rii Cinstitei Cruci a Domnului, apoi se
punea la mas\ — [i cât de gustoas\ [i aromat\ era!

Ce copil\rie minunat\! Se întâmpla uneori diminea]a
devreme ca Alio[a înc\ s\ mai doarm\ [i prin somn s\ aud\

sunetele unei jaleici*. Îl cuno[tea pe cioban — acesta era
Mitia, un b\ie]andru. Pe strad\ înc\ mai st\ruia o perdea
de negur\ [i roua rece a dimine]ii, iar la case începeau s\
se deschid\ por]ile, gospodarii d\deau drumul vacilor [i
oilor pe uli]\, unde se uneau într-o turm\ ob[teasc\. Mitia,
ajutat de un câine ciob\nesc, mâna turma spre p\dure,
unde vacile puteau pa[te iarb\ pân\ spre apusul soarelui.
În timpul zilei mama mergea s\ mulg\ animalele, iar
Alio[a o înso]ea. Vacile nu voiau s\ stea lini[tite, dar ea le
lini[tea cu cuvinte duioase [i ele îi îng\duiau s\ se apropie.
Mergeau s\ mulg\ vacile [i fetele mai mari. Copiii au
crescut; tuturor le revenea câte ceva de lucru, dup\ cum
era rânduit într-o gospod\rie ]\r\neasc\. De aceast\
perioad\ a vie]ii sale, P\rintele Anatolie avea s\-[i aduc\
aminte cu drag.

Când Alio[a a împlinit cinci ani, tat\l s\u, dup\ ce mai
întâi a f\cut rug\ciune, s-a apucat el însu[i s\-l înve]e s\
scrie [i s\ citeasc\. Iar Domnul a binecuvântat acest început:
Alio[a a înv\]at repede alfabetul [i a început s\ citeasc\
din Ceaslov [i din Psaltire. Înc\ de la primii s\i pa[i în
deprinderea cititului, b\iatul citea cu pl\cere în slavona
veche (folosit\ la slujbele biserice[ti), dovedind aplecare
spre rug\ciune [i contempla]ie. Petrecea mult timp citind,
a[ezat pe lavi]\ la masa de stejar de lâng\ icoane. Mergea
[i în p\dure sau la pescuit împreun\ cu al]i copila[i de ]\rani.
Jocurile zgomotoase nu-i pl\ceau. Se distingea printr-o

* Instrument muzical popular rusesc. Corn p\storesc
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bun\tate deosebit\. Dac\ primea dulciuri sau juc\rii, le
d\dea îndat\ surorilor sale ori altor copii. Fire[te c\ avea,
ca to]i copiii, [i unele porniri necuvenite, dar p\rin]ii s\i,
veghind cu iubire, îl îndreptau îndat\, fie mustrându-l, fie
pedepsindu-l, dac\ era nevoie.

Mai târziu, P\rintele Anatolie avea s\ vorbeasc\ nu o
dat\, cu drag, despre copil\ria sa, [i a[a se face c\ s-au
p\strat multe istorisiri despre aceast\ perioad\ a vie]ii sale.
Astfel, odat\ s-a c\]\rat chiar în vârful unei clopotni]e, dar
speriindu-se, a început s\ strige [i s\ plâng\. Auzindu-l,
mama l-a coborât [i l-a certat foarte tare. Alt\ dat\, sup\-
rat peste m\sur\ pe iubita lui bunic\ pentru c\ nu-i îng\-
duise s\ conduc\ un scaun prin odaie, pe când se plimbau
împreun\ prin p\dure, a ridicat mâna s\ arunce asupra ei
cu crengi de copaci.

Pe când avea deja [apte ani, prietenii l-au chemat s\
smulg\ maz\rea din gr\dina de zarzavaturi a preotului.
Acesta, observându-i pe [trengari, s-a plâns tat\lui lui
Alexei, care l-a pedepsit foarte aspru. Atunci copilul a
alergat s\-[i împ\rt\[easc\ necazul iubitelor sale surori,
ar\tându-le urechile înro[ite [i plângând cu amar. Mult\
vreme nu a putut uita aceast\ întâmplare [i de atunci a
început tot mai mult s\ se fereasc\ de tov\r\[ii. 

Când copilul a împlinit opt ani, p\rin]ii l-au înscris la
{coala duhovniceasc\ din Borovsk. Locuia, ca [i al]i elevi,
la ni[te cuno[tin]e, unde tat\l s\u îl vizita. Unchiul s\u
(fratele tat\lui), Dimitrie Petrovici, care tr\ia în Tula, unde
avusese afaceri, î[i iubea foarte mult nepotul [i îi asigura
toate cele necesare: îmbr\c\minte, rechizite, c\r]i, caiete...
Uneori venea el însu[i s\ vad\ dac\ nu cumva avea nevoie
de ceva. O asemenea purtare de grij\ fa]\ de aproapele s\u
a preluat-o [i nepotul, care adesea avea s\-[i întrebe fiii
duhovnice[ti: „Ai tot ce-]i trebuie?”. Iar la nevoie `i ajuta.

Gazdele l-au iubit mult pe bunul [i blândul tân\r, înc\
de cum l-au cunoscut i s-au adresat ca unui fiu sau nepot
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drag. Când, pe nea[teptate, s-a îmboln\vit de pojar, ei l-au
îngrijit cu d\ruire, rugându-se din toat\ inima pentru
îns\n\to[irea lui. Au dat dovad\ de mult\ grij\, sim]ind
chiar c\, dac\ b\iatul nu s-ar fi îns\n\to[it, ei s-ar fi f\cut
de ru[ine. Aflând despre boala lui Alexie, p\rin]ii au venit
s\-l vad\, dar el deja începuse s\ se îns\n\to[easc\.
Doctorul pe care l-au chemat a spus c\ boala a fost foarte
periculoas\ [i ar putea avea urm\ri pe viitor, îns\ mai apoi
Alexie s-a întremat, buna dispozi]ie i-a revenit [i i s-a
îng\duit s\ mearg\ iar\[i la [coal\, în vacan]e mergea
împreun\ cu p\rin]ii la „Sfântul Pafnufie” din Borovsk.

{coala duhovniceasc\ a absolvit-o printre primii [i a
fost transferat la Seminarul duhovnicesc din Kaluga. Aici
Alexie nu a mai locuit într-un apartament, ci la c\min.
Profesorii se purtau foarte frumos cu el, îns\ cu ceilal]i [colari
nu s-a în]eles de la început. V\zându-i blânde]ea, ace[tia
au început s\-l jigneasc\, s\ fac\ glume proaste, dar el le
îndura pe toate cu r\bdare [i blânde]e. Trecând ceva vreme,
prigonitorii s\i au început [i ei s\ îl iubeasc\.

Alexie înv\]a foarte bine, dar de[i a trecut de fiecare
dat\ clasa f\r\ dificultate, a trebuit s\ piard\ un an din cauza
unei boli grave. Avea pe atunci paisprezece ani. S-a îmbol-
n\vit [i a fost trimis acas\, la ]ar\, cu febr\ mare. Aici,
noaptea, în toiul bolii, parc\ aiurând, a început dintr-odat\
s\ cânte: „Cu sfin]ii odihne[te, Hristoase...”, ceea ce a
îndurerat-o nespus pe mama sa, care credea c\ are s\-l
piard\. Diminea]a, când el [i-a mai revenit, mama l-a
întrebat de ce cântase astfel [i Alexie a r\spuns c\ a[a i se
vestise în vis. Închipuindu-[i c\ va muri, Ana Sergheeevna
a început s\-[i cear\ iertare pentru c\-l mai [i pedepsise
câteodat\. „Bine ai f\cut c\ m-ai înv\]at s\ fac binele [i nu
m-ai l\sat s\ gre[esc [i s\ fac r\u”, i-a r\spuns el.

A fost chemat preotul, care l-a spovedit [i l-a împ\rt\[it
cu Sfintele Taine. Dup\ aceasta i-a fost mai bine. Dar mult
timp dup\ aceea a fost atât de sl\bit, încât p\rin]ii au fost
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nevoi]i s\-l ]in\ pentru o vreme acas\. În cursul anilor ur-
m\tori, Alexie a mai venit acas\ numai de Cr\ciun, de
l\satul secului [i în S\pt\mâna Luminat\. Scurtele vacan]e
de var\ le petrecea tot la ]ar\. Mergea cu surorile la biseric\,
iar acas\ citea [i cânta împreun\ cu ele.

Avea prieteni la seminar, dar nu mul]i. Alexie iubea
foarte mult natura [i în general dovedea aplecare spre
cugetarea poetic\ [i contemplativ\. Se întâmpla s\ se lase
convins de prieteni s\ mearg\ cu ei dincolo de Kaluga,
pân\ la dealul numit Vîrka, unde obi[nuia îns\ s\ r\mân\
singur-singurel, cu gândurile sale. Luau cu ei [i mâncare [i
prietenii puneau la cale un mic chef. Dar Alexei se înde-
p\rta de ei [i st\tea întins pe iarb\ ceva mai departe, privind
curgerea lin\ a norilor pe întinsul cerului. {i, p\truns de
bucuria pe care i-o aducea contemplarea frumuse]ii firii,
ie[ea atunci din obi[nuita lui t\cere, exclamând c\tre
ceilal]i: „Privi]i numai la norul acesta care vine spre noi,
parc\-i un urs!”. Ei îns\ râdeau [i-i spuneau: „Vezi-]i tu de
norii t\i, c\ noi n-avem timp de asta!”. Iar în sufletul s\u
cânta glasul îngeresc: „Binecuvânteaz\, suflete al meu, pe
Domnul... Toate cu în]elepciune le-ai f\cut...” (Ps. 103; l, 25),
[i iar\[i se cufunda în gândurile sale. Mai departe, dincolo
de râul Iacenki, dincolo de gr\dinile de zarzavat din îm-
prejurimile m\n\stirii, se z\reau în\l]ându-se turlele [i
crucile de la M\n\stirea „Sfântul Lavrentie”. Alexie privea
[i se minuna — cât de firesc se potriveau una cu alta, natura
[i splendoarea l\ca[urilor dumnezeie[ti!

Îi pl\cea s\ priveasc\ cerul [i noaptea: norii care se

apropiau, luna care lumina..., toate îl fermecau, mai cu

seam\ adâncul cerului înstelat. Probabil î[i amintea atunci

cuvintele Sfântului Ioan Gur\ de Aur: „Privind cerul, te

minunezi de frumuse]ea lui, de mul]imea stelelor, de co-

vâr[itoarea lui str\lucire! Dar nu te opri aici, ci du-te cu

mintea la Ziditorul lor! Te uime[te, iar\[i, lumina soarelui,

te minunezi când vezi cât î]i este de folositor s\-i admiri
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frumuse]ea, când vezi c\ razele lui î]i lumineaz\ fa]a? Dar

nu te opri aici, ci gânde[te-te c\, dac\ f\ptura aceasta este

atât de frumoas\ [i de minunat\ încât dep\[e[te orice

minte omeneasc\, apoi cât de frumos [i de minunat trebuie

s\ fie Cel ce a adus-o la fiin]\ numai prin porunc\ [i prin

cuvânt!

Tot astfel cuget\ [i despre p\mânt. Când îl vezi împo-

dobit cu flori, ca [i cum ar fi înve[mântat într-o hain\

înflorat\, când vezi c\ se a[terne pe toat\ fa]a lui covorul

de verdea]\, nu te gândi c\ prin puterea p\mântului s-au

n\scut din el acestea, nici la ajutorul soarelui sau al lunii,

ci gânde[te cu cap [i judecat\ c\, chiar înainte de a fi

acestea, Dumnezeu a spus atât: «S\ dea p\mântul din sine

verdea]\» (Facerea l,11), [i îndat\ s-a împodobit tot

p\mântul. Dac\ vom cugeta în mintea noastr\ în fiecare zi

la aceste lucruri, vom fi oameni în]elep]i [i vom în\l]a St\-

pânului cuvenita slavoslovie sau, mai bine zis, slavoslovia

cea dup\ putere”.

Îi pl\cea s\ citeasc\ cu voce tare din „Vie]ile Sfin]ilor”,

în special ale celor ce s-au ostenit în via]a monahal\. Treptat,

s-au înt\rit în el dragostea de m\n\stire [i dorin]a de a

urma calea monahal\. Începuse s\ se gândeasc\ la intrarea

în m\n\stire. În ultimii ani de seminar aceast\ dorin]\ a

devenit atât de puternic\, încât a hot\rât s\ lase totul [i

s\ plece f\r\ [tirea nim\nui la pustie. Luându-[i cu sine

câteva c\r]i [i pu]in\ pâine, s-a îndreptat c\tre pustnicii ce

vie]uiau în p\durile de lâng\ Briansk. Dar abia ce parcur-

sese dou\ verste, c\ s-a întunecat [i s-a pornit o asemenea

furtun\, cu vijelie, cu rafale de ploaie [i grindin\, cu tunete

[i fulgere, încât a fost nevoit s\ se întoarc\ înapoi, v\zând

în aceast\ dezl\n]uire a naturii un semn c\ inten]ia sa nu

era dup\ voia lui Dumnezeu.

Alexie Kopiov a absolvit Seminarul teologic al treilea din

clasa lui. La încheierea studiilor i s-a dat un nou supranume:
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Capitolul II
ÎNCEPUTUL VIE}II MONAHALE

Plin de râvn\, Alexie p\[ea pe poarta Sfintei M\n\stiri
Optina, cu care era familiarizat înc\ din copil\rie. Era deja
cunoscut aici, c\ci nu o dat\ se adresase Stare]ului Macarie.
L-au întâmpinat cu mult\ dragoste, ca [i cum ar fi f\cut
parte din ob[te. Pe data de 31 iunie 1953, Alexei Zer]alov a
fost primit de Arhimandritul Moise în rândul fra]ilor.
Astfel, tân\rul cel [colit, deplin supus voii lui Dumnezeu,
punându-se întru totul sub ascultarea Stare]ului Macarie,
c\l\uzitorul s\u duhovnicesc, a intrat cu toat\ hot\rârea
[i râvna în m\rea]a m\n\stire — vrednic\ continuatoare a
rânduielilor l\sate de marele Stare] Paisie Velicikovski, ca
[i de pururea pomenitul s\u ucenic, P\rintele Teodor, [i de
P\rintele Leonid, cel împreun\-nevoitor cu el, întemeieto-
rul st\re]iei duhovnice[ti la Optina.

Despre Stare]ul Macarie, contemporanul s\u, P\rintele
Ieromonah Leonid Kavelin (viitor arhimandrit [i loc]iitor
al Stare]ului în Lavra Sfintei Treimi) scria: „Unde s\ g\se[ti
cuvinte spre a descrie înrâurirea Stare]ului asupra fiec\rei
persoane în parte — putin]a lui de a-i c\l\uzi pe oameni pe
diferite c\i spre mântuire, luând în considerare caracterul
diferit al fiec\ruia, posibilit\]ile [i constitu]ia lui duhovni-
ceasc\, dragostea p\storeasc\ [i p\rinteasc\ fa]\ de to]i,
în general, [i fa]\ de fiecare în parte, îng\duin]a ar\tat\
celor neputincio[i [i celor ce se poc\iau pentru cele s\vâr-
[ite, asprimea fa]\ de cei samavolnici [i cârtitori, putin]a
de a mângâia cu un cuvânt, de a aduce bucurie cu o privire
sau cu o binecuvântare, purtarea lui de grij\ ce venea tocmai
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la momentul potrivit, felul de a-i îmb\rb\ta pe cei mici, de
a-i încuraja pe cei nevoitori spre o [i mai mare osteneal\,
de a-i trezi f\r\ asprime [i mânie pe cei lene[i spre lucrare,
de a-i ridica pe cei ce-[i pierdeau curajul, de a tempera
râvna celor înfl\c\ra]i, pentru a nu se nevoi dup\ mintea
lor, t\ind prin aceasta v\t\m\toarea slav\ de[art\ ce
adesea îndeamn\ a c\uta daruri duhovnice[ti înainte de
cur\]irea de patimi, a avea vedenii înainte de fapte [i a
dobândi rug\ciunea min]ii înainte de lupta cu patimile [i
cu cugetele rele?”

Cine din cei ce se adresau Stare]ului nu sim]ea c\ el. Dup\
cuvântul Apostolului, putea „s\ se bucure cu cei ce se bucur\,
s\ plâng\ cu cei ce plâng” (Romani 12,15), putea fi „tuturor
toate, ca în orice chip s\-i mântuiasc\ pe unii” (l Corinteni
9,22), c\l\uzindu-i c\tre Hristos. Despre el, f\r\ îndoial\,
se poate spune acela[i lucru care a fost spus [i despre cel
de un nume cu el, marele nevoitor, Avva Macarie Egipteanul:
„Asemenea lui Dumnezeu, el pe to]i îi acoperea cu dragos-
tea sa”.

Datorit\ acestor minunate calit\]i ale sale, to]i fiii du-
hovnice[ti ai Stare]ului Macarie i se încredin]au întru
totul. Pomenitul contemporan al Stare]ului Macarie m\rtu-
rise[te despre aceasta: „Puterea dragostei sale într-atât atr\-
gea spre el inimile tuturor, încât nu mai doream s\ ne în-
dep\rt\m de el, ci am fi voit s\ ne îndulcim pururea de pri-
virea lui luminoas\ [i de dulcea cuvântare a buzelor lui
bine-cuvântate”.

Astfel, insuflând încredere fiec\rui frate, îl determina
pe acesta s\-[i descopere cât mai adesea con[tiin]a înaintea
Stare]ului, dup\ cum înva]\ [i Sfin]ii P\rin]i, chiar [i zilnic
dac\ era cu putin]\. Pe lâng\ spovedania curat\ nu numai
a tuturor ac]iunilor [i faptelor, ci [i a cugetelor sub]iri,
ucenicul primea de la Stare] sfaturi [i pove]e despre cum
s\ poarte aceast\ lupt\ l\untric\ pe care o duc osta[ii lui
Hristos cu vr\jma[ii nev\zu]i.
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Stare]ul Macarie l-a îndr\git pe cel care fugise de de-

[ert\ciunea lumii, v\zând mai înainte, ca un cunosc\tor al

inimilor ce era, râvna cu care avea s\ împlineasc\ sfintele

nevoin]e cele mântuitoare. Astfel i-a purtat de grij\ cu o

dragoste aparte. Dragostea [i grija deosebit\ pe care i le

ar\ta fiului s\u duhovnicesc erau unite îns\ cu o riguroas\

îndrumare pe calea aspr\ a luptelor c\lug\re[ti, [i nu

pu]ine necazuri [i suferin]e a avut de îndurat P\rintele

Anatolie în via]a de c\lug\r. Iar în]eleptul înv\]\tor nu l-a

ferit pe ucenicul s\u râvnitor de ele, dimpotriv\, i le-a

înmul]it. Proceda astfel încât, c\lit [i încercat fiind, acesta

s\ ajung\ un bun monah.

Cu adev\rat, primii ani pe care i-a petrecut în m\-

n\stire au fost foarte grei [i plini de încerc\ri [i de ispite.

Traiul în schit era îndeob[te aspru. La aceasta se mai

ad\uga [i povara ascult\rii la buc\t\rie care, dup\ rân-

duiala de la Optina, nu era una u[oar\. Timp liber aproape

c\ nu exista. Uneori nici noaptea nu se odihnea, c\ci

dormea pe o gr\mad\ de lemne chiar lâng\ plit\, iar apoi

din nou se întorcea la lucru... Pe lâng\ aceasta, pentru a-l

smeri, îl tot mutau dintr-o chilie în alta. Era foarte ordonat

[i îi pl\cea cur\]enia. {i abia ce termina de v\ruit, de

sp\lat [i de cur\]at totul, abia ce î[i a[eza icoanele [i î[i

punea p\tura pe scândur\, c\ iar\[i îl mutau într-un alt

loc. F\r\ s\ cârteasc\, î[i lua pu]inele lucru[oare, iconi]ele,

p\tura aspr\, hârtiile [i cerneala, [i mergea unde i se

poruncea. Tot astfel i-au schimbat [i ascultarea.

Zilnic venea la schit, la Stare]ul Macarie, pentru des-

coperirea cugetelor. V\zând în el dispozi]ia spre nevoin]\

în rug\ciune, Stare]ul însu[i l-a înv\]at rug\ciunea lui

Iisus. De atunci, cum se ivea pu]in timp liber, c\uta lini[-

tea [i singur\tatea pustiei pentru a se ruga netulburat.

Când mama sa a venit s\-[i vad\ fiul, Stare]ul Macarie a

primit-o cu dragoste pe aceast\ femeie binecuvântat\,
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mângâind-o cu vorbele: „Fii binecuvântat\, femeie bun\, c\

]i-ai adus fiul pe un drum a[a de bun”.

În acea perioad\, P\rintele Ambrozie, viitorul mare
stare], începuse s\-l ajute pe Stare] în lucrarea duhovni-
ceasc\ de pov\]uire a monahilor. {i pentru c\ Stare]ul
Macarie era peste m\sur\ de ocupat [i, de asemenea, [i
din alte motive, se pare (respectiv folosul duhovnicesc atât
al p\rintelui Ambrozie, cât [i al fratelui Alexie), i-a dat lui
Alexie binecuvântare s\ se adreseze [i P\rintelui Ambrozie.
Stare]ul a prev\zut viitoarea lor apropiere duhovniceasc\.

În acest fel, viitorul Stare] Anatolie a crescut duhovni-
ce[te sub îndrumarea direct\ a doi mari pov\]uitori ai
vie]ii monahale [i, dup\ râvna sa, a mo[tenit de la ace[tia
în]elepciunea duhovniceasc\. 

Pentru o perioad\ de timp, Alexie a locuit într-un turn
împreun\ cu un alt frate, mare nevoitor, dar care nu recu-
no[tea st\re]ia duhovniceasc\. Alexie se întorcea târziu de
la schit, c\ci pentru a intra la Stare] trebuia s\ a[tepte mult.
Dup\ ce î[i f\cea rug\ciunile, adormea, dar curând, fratele
îl trezea pentru a merge la Utrenia care începea la ora unu
[i jum\tate, iar în zilele de praznic cu Polieleu, la unu noaptea.
Alexie, smerit [i ascult\tor cum era, se scula [i mergea la
biseric\. {i a[a se petrecea aproape în fiecare noapte.
Nefiind obi[nuit s\ doarm\ atât de pu]in, Alexie a început
s\ sufere de dureri de cap, în a[a fel încât uneori trebuia
s\ zac\ [i câte o zi întreag\; nefiind în stare s\ mearg\ la
trapez\, r\mânea nemâncat. Iar dac\ îi r\mânea cuiva
vreo bucat\ de pâine neagr\, se bucura c\ î[i putea astâm-
p\ra cu ea foamea.

Pe deasupra, chiar sub turnul în care st\tea era locul
unde se sp\rgeau lemnele, iar zgomotul îi f\cea [i mai r\u,
[ederea acolo devenindu-i o povar\. L-a rugat nu o dat\ pe
Stare] s\-l mute în alt\ parte, dar mult timp acest lucru
nu s-a împlinit. De asemenea, în turn erau u[i joase [i i se
întâmpla deseori s\ se loveasc\ cu capul de pragul de sus...
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Istovit, s-a plâns de aceste greut\]i P\rintelui Ambrozie,
iar acesta i-a spus: „Uite cum s\ faci: te scoli, mergi la Utrenie,
ascul]i câteva rug\ciuni [i vii acas\, te întinzi [i dormi pân\
la prânz”.

Astfel f\când, Alexie a dormit mai mult sau mai pu]in
câteva nop]i. Dar curând, severul vecin a descoperit c\ el
nu era la biseric\. A alergat la chilie, l-a g\sit pe Alexie
dormind [i l-a trezit, începând s\-l dojeneasc\: „Ah, Alio[a,
a[a vrei tu s\ te mântuie[ti? Înc\ mai umbli [i cu viclenii —
ai venit la Utrenie [i dintr-odat\ ai disp\rut la chilie,
dormi! Nu se poate a[a! Hai! S\ mergem!”. Alexei, ascult\tor,
s-a sculat [i a mers la biseric\.

La Optina era oprit\ cu stricte]e intrarea în chilia
altuia. ~n acela[i turn locuia un frate ce fusese soldat. Î[i
dorea cu tot dinadinsul s\ se împrieteneasc\ cu Alexei [i
deseori îi cerea s\-l primeasc\ în chilie, dar acesta nu-i
îng\duia. Odat\, fratele cel simplu i-a adus un borcan cu
dulcea]\ [i i-a spus: „Vezi cât de mult te iubesc; las\-m\
a[adar s\ intru în chilia ta”. Alexie a luat dulcea]a, dar nu
i-a îng\duit s\ intre în chilie. „Dar hai m\car s\-]i sp\l
du[umeaua”, i-a propus acela. Alexie i-a r\spuns: „Dar
oare eu sunt neputincios? Pot eu însumi s\ o sp\l”. {i a
r\mas neclintit.

Lui Alexie îi pl\cea de când tr\ia în lume s\ bea ceai,
dar mai mult de trei ce[ti nu era blagoslovenie s\ bei.
Atunci el [i-a cump\rat o cea[c\ mai mare. Când i-a
m\rturisit despre acest lucru Stare]ului Macarie, acesta i-a
poruncit s\-i aduc\ cea[ca [i s\ i-o arate. V\zând-o, Sta-
re]ul i-a spus c\ astfel de ce[ti s\ bea numai câte dou\.

Odat\, fiind cu ascultarea la trapez\, pe când cel mai
mare de la mas\ era plecat, Alexie, c\ruia îi pl\cea mân-
carea s\rat\, p\rându-i-se c\ mâncarea nu are nici un
gust, s-a bucurat de lipsa aceluia [i a s\rat mâncarea dup\
gustul s\u. Fra]ii s-au ar\tat nemul]umi]i [i au început
s\-l oc\rasc\, zicând: „{i înc\ mai merge [i la Stare], iar el
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îi las\ f\r\ mâncare pe to]i!”. De atunci, chiar [i când a
devenit cel mai mare de la mas\, Alexie niciodat\ n-a mai
s\rat mâncarea dup\ gustul lui, ci ]inea seama [i de p\-
rerile celorlal]i.

Era foarte înalt de statur\ [i chipe[; în lume îi pl\cea
s\ se îmbrace curat [i bine, dar la m\n\stire, la ascult\rile
de jos, se mul]umea numai cu haine vechi [i ponosite.
Odat\ a venit în vizit\ v\rul s\u primar, care era preot,
împreun\ cu so]ia. Alexie a ie[it s\-i întâmpine direct din
buc\t\rie, cu mânecile suflecate, cu [or]ul pus deasupra
aceleia[i haine vechi pe care o avea. Iar oaspe]ii s-au mirat
de vie]uirea monahilor. 

Dup\ ce a trecut prin ascult\rile de jos, i s-a dat ascul-
tare la stran\, dar nu pentru mult timp. Dirijorul corului
din stran\, ne[tiind s\ cânte atât de bine ca Alexie, îi
purta pic\. Iar când Alexie l-a corectat la o cântare, acesta
s-a plâns p\rintelui pov\]uitor [i Alexie a fost trimis s\ se
osteneasc\ la fier\rie. Acolo urma s\ [i locuiasc\. În loc de
pat avea o lavi]\ scurt\ [i îngust\, pe care stând întins,
picioarele îi r\mâneau afar\. Î[i acoperea capul cu p\tura,
iar picioarele, r\mânând afar\, îi înghe]au; dac\-[i acoperea
picioarele, îi înghe]a capul. Astfel, prin asemenea lucruri
m\runte, dar care erau dintre cele mai împov\r\toare
încerc\ri, se n\[teau în el duhul smereniei [i al r\bd\rii,
al blânde]ii [i al credin]ei neclintite.

Stare]ul Macarie se îngrijea în mod st\ruitor s\ cul-
tive în fiii s\i duhovnice[ti smerenia, considerând aceast\
virtute fundamentul unei adev\rate vie]uiri cre[tine. Le
amintea permanent: „Via]a noastr\ este o lupt\ duhovni-
ceasc\, iar noi suntem osta[ii care lupt\m împotriva duhu-
rilor r\ut\]ii de pe p\mânt. Trebuie s\ avem împotriva lor
arm\, iar aceasta este smerenia. Smerenia se na[te din
ascultare... Toate s\ le facem cu smerenie — f\r\ smerenie
nici o virtute nu este binepl\cut\ lui Dumnezeu”. „Ascultarea


