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rai p\mântesc, departe de lumea de[art\ [i mult zbuciumat\,

plin\ de ispite [i tenta]ii.

~ntr-o iarn\ au intrat `n Schit doi tineri, fra]i, din Mos-

cova. Ei au venit pentru binecuvântare la egumenul Schitu-

lui, Stare]ul Varsanufie, având dorin]a [i inten]ia s\-[i `n-

chine via]a Domnului, primind c\lug\ria. Unul dintre ei,

vesel [i bucuros de via]\, cu sufletul s\u curat [i feciorelnic,

arzând de dorin]a des\vâr[irii duhovnice[ti, i-a atras repede

aten]ia egumenului. Acesta parc\ ar fi prev\zut cu ochii du-

hovnice[ti c\ `n acest tân\r `l va g\si pe vrednicul s\u urma[,

pe râvnitul ucenic al f\g\duin]elor st\re]e[ti.

~ntr-adev\r, tân\rul a devenit curând cel mai apropiat

ucenic [i „[tiutor al tainelor” st\re]e[ti. Ca urmare, dobân-

dind „m\sura vârstei des\vâr[irii”, `n pofida tinere]ii, el

`nsu[i a devenit Stare], ultimul Stare] al Optinei, `nv\]\tor

al adev\ratei vie]i monahale.

Tân\rul se numea Nikolai Beliaev, iar `n via]a c\lu-

g\reasc\ Ieromonahul Nicon. Despre el se va vorbi `n con-

tinuare, dac\ va binecuvânta Domnul.
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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 sim-
plu. Poporul cel dreptcredincios are nevoie de ,,chipuri de po-
c\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 înfometat 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
,,Optina”. Timp de peste 100 de ani dup\ moartea Sfântului
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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]iei dedicate stare]ilor M\n\stirii Optina

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 nonsens, o

confuzie, o disperare f\r\ leac. Spre stare]ii de la Optina,

în veacul al XIX-lea [i la începutul veacului XX, se îndrep-

tau 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\]ii, 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\uz\
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

* Prolog la seria „Cuvio[i stare]i de la Optina”.
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CAPITOLUL I

„Nu voi muri, ci voi fi viu [i voi povesti

lucrurile Domnului.” (Psalmul 117, 17) 

La sfâr[itul veacului al nou\sprezecelea [i `nceputul
veacului al dou\zecilea tr\ia la Moscova o familie de ne-
gustori pe nume Beliaev. Capul familiei, Mitrofan Nikola-
ievici Beliaev, era de obâr[ie ]\ran din gubernia Voronej,
jude]ul Zemleansk. Tat\l lui fusese iobag. ~mpov\rat de o
familie numeroas\ (avea paisprezece copii), dup\ reforma
de eliberare a `ntâmpinat mari greut\]i, deoarece bucata de
p\mânt ce i s-a dat era prea mic\ [i nu avea alte surse de
existen]\. Din aceast\ pricin\, trei dintre fiii lui, printre
care [i cel mai mic, Mitrofan, care abia avea dou\zeci de
ani, au p\r\sit ]inuturile natale [i au plecat pe jos „s\ caute
fericirea” la Moscova. 

Mitrofan a reu[it s\-[i g\seasc\ de lucru, ca muncitor,
la cel mai bun magazin din acel timp, Murend Merilitz, ac-
tualmente Magazinul Central Universal, la intersec]ia din-
tre Strada Petrovka [i Pia]a Teatrului. 

B\iatul era de[tept din fire, energic [i avea o capaci-
tate de munc\ deosebit\. Datorit\ acestor calit\]i, a avan-
sat foarte repede, ajungând vânz\tor [i apoi responsabil la
un raion de m\rfuri de manufactur\. Câ[tiga bine [i avea
leg\turi serioase cu lumea manufacturier\, deoarece se bu-
cura de `ncrederea deplin\ a st\pânului [i avea `mputerni-
ciri speciale din partea acestuia. Succesul, bog\]ia [i renu-
mele l-au f\cut s\ aib\ o p\rere exagerat\ despre propriile
capacit\]i, iscând un motiv de ne`n]elegere cu „atotputerni-
cul jupân”, cu care a rupt rela]iile, hot\rând s\-[i deschid\
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o afacere proprie. La `nceput lucrurile au mers foarte bine,
dar apoi au intervenit nereu[itele, a[a cum se `ntâmpl\
destul de des `n lumea nego]ului, unde aproape fiecare se
str\duie[te s\-l `nece pe cel\lalt, temându-se de concuren]\.
Mitrofan Nikolaievici s-a ruinat, [i nici pân\ la sfâr[itul
vie]ii nu a mai putut ajunge la acea `n\l]ime, r\mânând co-
mis-voiajor pentru ni[te firme importante de comer]. 

Era un om foarte s\n\tos [i avea o energie inepuizabil\.
Dup\ propriile-i cuvinte, `ntreaga sa via]\ nu a fost nicio-
dat\ bolnav, f\r\ a socoti boala de dinaintea mor]ii. Doar o
singur\ dat\ a stat câteva luni `n spital, pentru ni[te ar-
suri pe care [i le-a f\cut `ntr-un incendiu, salvând un copil.
La vreme de incendii, `n general, el d\dea dovad\ de mare
b\rb\]ie [i mult curaj `n salvarea oamenilor [i a bunurilor
acestora. De asemenea, `n timpul inunda]iilor el nu se dez-
lipea de râul Moscova, salvându-i pe cei ce erau gata s\ se
`nece. Pentru astfel de fapte de mare b\rb\]ie, de ne`nfri-
care [i jertf\ de sine, a fost decorat cu ordine [i medalii. 

~nc\ din primii ani de via]\ la Moscova, Mitrofan Niko-
laievici s-a c\s\torit cu o v\duv\ ce avea dou\ fete. So]ia a
murit curând de tuberculoz\. Apoi [i cele dou\ fiice vitrege
au murit de aceea[i boal\. Dup\ moartea primei so]ii, s-a
c\s\torit a doua oar\, cu Vera Lavrentievna, fiica unui ne-
gustor din Moscova pe nume {ve]ov. Tat\l ei, Lavrentii Ivano-
vici {ve]ov, fusese un copil abandonat, orfan de ambii p\rin]i.
El a fost cules de pe strad\ de cineva [i acela, fiindu-i mil\
de dânsul, l-a dat `n grija unui negustor b\trân la Belciuga,
la un magazin de fier\rie. B\iatul era ascult\tor, cu cre-
din]\ `n Dumnezeu [i deosebit de con[tiincios. B\trânul
negustor l-a `ndr\git foarte mult, iar la moartea sa i-a
`ncredin]at nego]ul cu fier\rie. Lavrentii Ivanovici s-a des-
curcat apoi atât de bine, `ncât spre sfâr[itul vie]ii avea trei
magazine de fier\rie. 

Vera Lavrentievna {ve]ov s-a m\ritat cu Mitrofan Niko-
laievici Beliaev când acesta avea treizeci [i unu de ani; ea
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era mai mic\ decât dânsul cu zece ani. Era o fat\ frumoas\

[i avea o educa]ie bun\ pentru acele timpuri; [tia franceza
[i germana. ~nc\ din fraged\ tinere]e a fost pasionat\ de
muzic\ [i teatru, cunoscându-se cu mul]i arti[ti [i muzicieni

ai vremii. Ea `ns\[i iubea [i `n]elegea muzica. Din aceast\
pricin\, cununia lor a avut loc `n Biserica „Marea ~n\l]are”
de lâng\ Por]ile Nikitin, deoarece aceast\ biseric\, `nc\
din timpuri str\vechi, era preferat\ de to]i arti[tii [i cân-

t\re]ii care cântau aici la marile praznice [i `n S\pt\mâna
Patimilor.

~n primii ani de c\s\torie, so]ii Beliaev au locuit pe stra-

da Donskaia, `ntr-o cas\ bun\, care acum nu mai exist\,
cas\ ce avea o gr\din\ mare [i minunat\. Când afacerile
lui Mitrofan Nikolaievici s-au cl\tinat, au `nceput s\ aib\

mari greut\]i materiale. Pe atunci aveau [apte copii. Mi-
trofan `l ajuta `nc\ de atunci `n afaceri pe Lavrentii Ivano-
vici, iar acesta, mi[cat de un sim]\mânt de recuno[tin]\,

cât [i pentru a veni `n `ntâmpinarea so]iei sale, Maria
Stepanovna, care `ntotdeauna [i-a dorit s-o aib\ aproape
pe Verocika, fiica ei iubit\, l-a convins pe ginere s\ se mute
`n casa lor, pe strada Bol[aia Ord`nka, `n parohia cu hramul

Icoana Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scârbi]i”,
pentru a locui `mpreun\. Era o cas\ mare [i bun\, [i `ntreaga
familie Beliaev tr\ia confortabil. To]i membrii familiilor

Beliaev [i {ve]ov erau foarte credincio[i, `n duhul Bisericii
Ortodoxe. Via]a lor cotidian\, f\r\ s\ mai vorbim de marile
evenimente, se desf\[ura `n strâns\ leg\tur\ cu obiceiu-

rile [i rânduielile biserice[ti. P\zeau cu sfin]enie posturile
[i s\rb\torile, mergeau des la biseric\. Adesea, chemau acas\
preo]i pentru a s\vâr[i slujbe religioase. Cu aceste prilejuri,

se aduceau uneori de la biseric\ icoane f\c\toare de minuni
[i alte lucruri sfinte. Adesea se s\vâr[ea acas\ slujba prive-
gherii, deoarece bunica, Maria Stepanovna, spre sfâr[itul
vie]ii, nu mai putea merge la biseric\ din pricina bolii. De

câteva ori a venit `n casa lor P\rintele Ioan din Kron[tadt,



20 STARE}UL NICON DE LA OPTINA. VIA}A {I MINUNILE

care a slujit acolo câteva Te-Deumuri, a b\ut ceai [i a stat
de vorb\ cu ei. 

Deosebit de evlavios era bunicul, Lavrentii Ivanovici.
Vreme de treizeci [i trei de ani, pân\ la moarte, a fost sta-
roste la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i cei `ntocmai cu Apostolii
Constantin [i Elena”, din Kremlin, pe deal. Era o bisericu]\
nu prea bogat\, dar foarte dichisit\. ~n perioada invaziei
napoleoniene, ea a avut de suferit din pricina incendiilor.
Lavrentii Ivanovici s-a zb\tut mult pentru `nfrumuse]area
[i amenajarea ei, continuând lucrarea `nainta[ilor s\i. ~n
aceast\ biseric\ se g\sea icoana f\c\toare de minuni a Mai-
cii Domnului „Nea[teptat\ bucurie”, pe care Lavrentii Ivano-
vici [i `ntreaga familie Beliaev o cinsteau `n chip anume. 

~n problemele negustore[ti, Lavrentii Ivanovici era deo-
sebit de cinstit [i con[tiincios. Nu i s-a `ntâmplat niciodat\ `n
via]\ s\ fi `n[elat cu bun\ [tiin]\ sau s\ fi ofensat pe ci-
neva, dezmin]ând prin aceasta zicala: „Nu `n[eli, nu vinzi”.

 — Eu — spunea dânsul — nu am `n[elat niciodat\ pe
nimeni, toat\ via]a mea, iar treburile mi-au mers mai bine
decât la al]ii.  

Pentru via]a sa cucernic\, era pre]uit atât de colegii
s\i negustori, cât [i de fe]ele biserice[ti cu care a `ntre]inut
`ntotdeauna rela]ii apropiate, de prietenie. Chiar [i un b\r-
bat de o `nalt\ ]inut\ moral\, cunoscut [i respectat de toat\
lumea, precum Protoiereul Valentin Amfiteatrov avea fa]\
de dânsul un deosebit respect [i deseori era oaspetele casei
— nu numai când era parohul Bisericii „Sfin]ii Constantin
[i Elena”, dar [i dup\ aceea, când a devenit paroh la Cate-
drala „Sfin]ii Arhangheli”.

~mboln\vindu-se de cancer la stomac, dup\ aproape
[ase luni de suferin]\, Lavrentii Ivanovici a adormit `ntru
Domnul cu pace, la data de 14 ianuarie 1902. Chiar `n ziua
mor]ii, `n cas\ la el a fost adus\ o icoan\ f\c\toare de mi-
nuni. Ieromonahul care a slujit un Te-Deum, v\zând starea
grav\ `n care se afla Lavrentii Ivanovici, a propus s\ fie
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`mp\rt\[it cu Sfintele Taine. Aceasta se `ntâmpla ziua, pe la

ora dou\sprezece, iar seara, `n aceea[i zi, el a plecat din

lumea aceasta. Doctorul care a venit a doua zi a spus cu

uimire: 

— Nu m-am a[teptat la o moarte atât de grabnic\. Pre-

supuneam c\ va mai tr\i `nc\ o lun\... 

Dup\ moartea sa, la biroul magazinului s-au g\sit câ-

teva Psaltiri pe care le citise pân\ ce ajunseser\ de nefolosit. 

Lavrentii Ivanovici `[i iubea foarte mult nepo]ii, era

bun cu ei, dar `n acela[i timp era [i sever. 

Mitrofan Nikolaievici era, de asemenea, un om credin-

cios, dar religiozitatea sa era mai mult exterioar\. El nu

p\trunsese `n profunzimile `nv\]\turii cre[tine. ~i pl\ceau

mai ales posturile biserice[ti, cântarea bun\, citirea [i slu-

jirea. Protodiaconii Andrei {ehov]ev [i Nikolai Rosleakov

de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, renumi]i

pentru glasurile lor, erau prietenii [i comesenii lui. 

Vera Lavrentievna nu era mai pu]in credincioas\ decât

tat\l [i so]ul ei. ~ntre altele, avea un caracter a[ezat, lini[tit

[i drept. Mul]i ani dup\ aceasta, Stare]ul Varsanufie de la

Optina `i spunea fiului ei, Nikolai, aceste cuvinte: 

— S\ mul]umi]i lui Dumnezeu c\ ave]i o astfel de mam\.

„Iat\, cu adev\rat israelit, `n care nu este vicle[ug.” (Ioan

1, 47) 

Mitrofan Nikolaievici [i Vera Lavrentievna [i-au cres-

cut copiii `n duhul iubirii [i al evlaviei cre[tine. S-au `ngri-

jit nu numai de bun\starea lor fizic\, ci, chiar din primele

zile ale vie]ii lor con[tiente, s-au str\duit s\-i deprind\ cu

principiile cre[tine de via]\. ~[i iubeau copiii, `i mângâiau,

se ocupau `n tot felul de dân[ii, dar nu `i r\sf\]au, iar pen-

tru neascultare [i pozne ace[tia erau pedepsi]i. 
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CAPITOLUL II

„Nu voi M-a]i ales pe Mine, ci Eu v-am

ales pe voi.” (Ioan 15, 16)

Pe data de 26 septembrie 1888, so]ilor Beliaev li s-a

n\scut un prunc pe care, la Sfântul Botez, l-au numit Ni-

kolai, `n cinstea [i `ntru slava Ierarhului lui Hristos Nicolae

al Mirelor Lichiei, f\c\torul de minuni. 

Mai aveau atunci `nc\ trei copii: Liubovi, Nadejda [i

Vladimir. Nikolai a fost cel de-al patrulea. Pruncul Nikolai

a crescut, hr\nindu-se pe neobservate, `mpreun\ cu laptele

mamei, [i cu toate calit\]ile sufletului ei cel bun. 

~n via]a fiec\rui om, `n special a cre[tinului, exist\ eve-

nimente inexplicabile prin caracterul lor tainic, de neatins

pentru mintea omeneasc\. Cel mai adesea ele se uit\, `n\-

bu[ite de de[ert\ciunea vie]ii, [i ni le amintim la b\trâne]e.

Atunci, deodat\, ceea ce este tainic [i ne`n]eles se face `n-

]eles [i simplu. Atunci, la rândul s\u, vine [i gândul acesta:

cum a putut trece omul pe lâng\ aceste semne ale dumneze-

ie[tii pronii, f\r\ s\ le recunoasc\, [i apoi s\ le uite? Fiecare

om are parte de asemenea evenimente importante. Oamenii

care nu cred `n pronia dumnezeiasc\ le numesc adesea `ntâm-

pl\ri. Cre[tinul `ns\, `ncredin]at c\ `ntreaga lui via]\ se

afl\ `n mâinile lui Dumnezeu, vede `n aceste „`ntâmpl\ri”

un sens profund [i important. 

~ntreaga via]\ a lui Nikolai Beliaev, `nc\ din zilele prunciei,

a stat sub semnul proniei dumnezeie[ti. Chiar o `ntâm-

plare nesemnificativ\, remarcat\ doar de mama sa, avea s\

aib\ o importan]\ profund\ [i, `n parte, avea s\ prevesteasc\



23STARE}UL NICON DE LA OPTINA. VIA}A {I MINUNILE

viitoarea via]\ a copilului. Multcinstitul protoiereu, P\rin-

tele Ioan din Kron[tadt, unul din Drep]ii zilelor noastre, a

vizitat o dat\ casa familiei Beliaev. Dup\ ce a slujit un mo-

leben1, a blagoslovit-o pe tân\ra mam\ [i i-a d\ruit o foto-

grafie ce purta isc\litura sa [i data, 22 martie 1888, cu o ju-

m\tate de an `nainte de na[terea lui Nikolai. O alt\ `ntâm-

plare semnificativ\ s-a petrecut cu dânsul când avea vreo

cinci ani. Micu]ul Kolea s-a `mboln\vit grav (se poate s\ fi

fost difterie). Boala a evoluat `n mod catastrofal. Medicul

familiei Beliaev, Salt`kov, le-a dat de `n]eles p\rin]ilor c\

starea copilului este dezn\d\jduit\, f\r\ ie[ire. ~ntr-adev\r,

spre sear\, copilului i se f\cuse atât de r\u, `ncât moartea

p\rea iminent\. B\iatul z\cea incon[tient. Trupu[orul lui

se r\cise [i se `nvine]ise. Nu mai respira. La p\tu]ul fiului

muribund au mai r\mas p\rin]ii. Biata Vera Lavrentievna

nu mai `nceta s\ maseze trupu[orul ce se r\cise [i, v\rsând

lacrimi amare, se ruga cu osârdie Sfântului Nicolae pentru

ajutor de sus. Tat\l c\uta s\ o `nduplece s\ lase „mortul”

`n pace [i s\ nu-l mai chinuiasc\. F\r\ s\-[i asculte so]ul,

ea a continuat s\-l maseze, v\rsând lacrimi [i chemându-l

`n ajutor pe Sfântul lui Dumnezeu, care ajut\ atunci când

oamenii sunt neputincio[i. 

{i s-a `ntâmplat o minune!... Copilul a `nceput s\ res-

pire... ~ncuraja]i de o slab\ lic\rire de n\dejde, au `nceput

amândoi p\rin]ii s\-l maseze [i mai puternic. Rug\ciunea

mamei, `n\l]at\ din preaplinul inimii ei iubitoare, nu a r\-

mas neascultat\. Domnul, pentru rug\ciunile Ierarhului Ni-

colae, a d\ruit via]\ copilului. Desigur, `ns\, nu pentru a sluji

patimilor lumii i s-a d\ruit via]\ pruncului Nikolai. Dom-

nul Atot[tiutorul, care vede dinainte `ntreaga via]\ a fiec\-

rui om, de la na[tere [i pân\ la moarte, s\vâr[ind aceast\

1 Rug\ciune special\ în Biserica Rus\, adresat\ Mântuitorului, Maicii

Domnului [i sfin]ilor. (n. tr.)
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minune, a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ via]a pruncului Nikolai

este menit\ slujirii lui Dumnezeu. Ulterior, Stare]ul Varsa-

nufie de la Optina a subliniat `n chip anume `nsemn\ta-

tea tainic\ a acestei `ntâmpl\ri, `n `n]elesul v\dit al menirii

lui Nikolai pentru via]a c\lug\reasc\, `n afara lumii...

~n via]a ce a urmat, el a avut parte de mai multe `n-

tâmpl\ri, rezolvate v\dit prin pronia lui Dumnezeu. Cu

mâna Sa nev\zut\, Domnul l-a purtat pe alesul S\u pe calea

menit\, p\zindu-l [i mântuindu-l. 

Kolea a crescut un copil vesel [i zburdalnic. F\r\ a lua

`n seam\ o anumit\ stâng\cie, era foarte `ndemânatic,

plin de ini]iativ\ [i inventiv `n felurite jocuri [i distrac]ii

copil\re[ti. 

Unul din jocurile lui preferate, care cerea putere [i `nde-

mânare, erau ar[icele. Odat\ `n timpul jocului, din neaten]ie,

s-a a[ezat lâng\ perete pe direc]ia din care se tr\gea. S-a

`ntâmplat ca, atunci, un b\iat cu o putere fizic\ deosebit\

s\ dea foarte puternic cu o ar[ice umplut\ cu plumb, care,

doborând alte câteva ar[ice, a zburat [i s-a lovit de perete

la trei-patru centimetri de capul lui Kolea. Cea mai mic\ [i

mai neatent\ mi[care a lui `n acea clip\, [i ar[ica grea i-ar

fi zdrobit capul! 

Sunt multe astfel de `ntâmpl\ri, când via]a i-a fost `n

primejdie. Dar ele au fost degrab\ uitate sau au trecut ne-

b\gate `n seam\.

Putem aminti `nc\ dou\ `ntâmpl\ri, care s-au petrecut

cam `n acela[i timp, când Kolea era deja adolescent. ~n ele

se vede, de asemenea, mâna lui Dumnezeu, Care `l p\zea.

~n anul 1905, când Kolea avea [aptesprezece ani, a fost

oaspetele unor prieteni, la vila acestora. Un tân\r l-a invitat

la vân\toare. Kolea s-a dus, având de gând s\ se plimbe

prin p\dure. N-au vânat nimic, deoarece nu au `ntâlnit nici

o s\lb\ticiune, a[a c\ au `nceput s\ culeag\ bure]i. Deo-

dat\, tân\rul vân\tor a ridicat coco[ul armei sale. I s-a p\rut
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c\ `ntr-o tuf\ este o g\inu[\. ~n tuf\ `ns\ nu se g\sea ni-

mic, dar sub o alt\ tuf\ a g\sit un burete, [i i-a spus lui

Kolea s\-l ia, iar el a l\sat, din gre[eal\, coco[ul! Ar fi tre-

buit s\ se produc\ o `mpu[c\tur\ [i, dac\ ar fi fost a[a,

glon]ul l-ar fi nimerit pe Kolea, care era aplecat dup\ bu-

rete: ]eava armei era `ndreptat\ spre dânsul, la o distan]\

de doi, trei pa[i. Dar `mpu[c\tura, dintr-o cauz\ necunos-

cut\, nu s-a produs. 

O alt\ `ntâmplare s-a petrecut astfel: odat\, Kolea mer-

gea pe biciclet\ pe una din str\zile l\turalnice ale Mosco-

vei. Strada era pustie. Mergea lini[tit [i f\r\ grij\, privind

`ntr-o parte [i `n cealalt\. Deodat\, s-a sim]it de parc\ l-ar

fi lovit ceva. {i-a `ntors capul [i a v\zut un cal `nh\mat la

o c\ru]\, care venea `n goan\ spre dânsul. Dac\ [i-ar fi

`ntors capul câteva clipe mai târziu, tr\pa[ul l-ar fi lovit,

poate chiar l-ar fi strivit sau, `n cel mai bun caz, l-ar fi

schilodit. ~ngerul p\zitor i-a ar\tat atunci primejdia, `n

chip nev\zut. Ulterior, amintindu-[i de aceste `ntâmpl\ri

din via]a sa, nota `n jurnalul s\u: „Domnul m-a p\zit `ntot-

deauna”. {i Stare]ul Varsanufie, pov\]uitorul s\u, nu rare-

ori `i spunea c\ toat\ via]a lui a stat sub semnul dum-

nezeie[tii pronii.

So]ii Beliaev au avut opt copii. Fetele Liubovi [i Nadejda

erau cele mai mari. Apoi au urmat b\ie]ii, Vladimir, Nikolai,

Serghei, Ivan, Mitrofan [i Aleksei. To]i s-au n\scut la un

interval de un an unul fa]\ de cel\lalt, `n afar\ de ultimii

doi, Mitrofan [i Aleksei. To]i, cu excep]ia lui Alio[a, au fost

boteza]i `n Biserica „Acoper\mântul Maicii Domnului” de

pe strada Donskaia, deoarece s-au n\scut pân\ la mutarea

`n casa bunicului. ~n aceast\ familie, pe deplin `ndestulat\,

copiii tr\iau bine. Nu numai c\ nu duceau lips\ de nimic, dar

se poate spune c\ tr\iau aproape `n lux. B\ie]ii mai mari

aveau fiecare camere separate. Cei mai mici aveau, de ase-

menea, camerele lor. Ivan avea [i el camera lui, deoarece
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`n anii copil\riei se ocupa de canari. Avea atât de mul]i,

`ncât ace[tia zburau liberi prin camer\. Pentru ca la joac\

s\ nu se t\v\leasc\ direct pe du[umea, ei a[terneau pe jos

un covor mare de pâsl\ [i perne umplute cu vat\. 

De praznicul Na[terii Domnului se aducea `ntotdeauna

un brad mare, pe care `l `mpodobeau cu ajutorul unei sc\ri.

Preg\tirile se f\ceau cu mult `nainte de Cr\ciun. Sub `ndru-

m\rile mamei [i ale d\dacei, to]i copiii preg\teau podoa-

bele pentru brad. Din hârtie aurit\ [i colorat\ f\ceau lan]uri,

stele [i pocnitori. Cu hârtie poleit\ `nveleau nuci. Erau

invita]i nu numai copiii rudelor [i cunoscu]ilor, ci [i copiii

servitoarelor din casele cuno[tin]elor — e adev\rat, `n mod

separat. Copiii erau `nv\]a]i c\ nu exist\ nici o deosebire

`ntre dân[ii. Ei nu observau nici o deosebire [i se jucau unii

cu al]ii liberi [i nestingheri]i. ~ndeosebi Kolea o ducea foarte

bine. Era un copil voios [i scump, ce se bucura de dragos-

tea deosebit\ a bunicului [i bunicii. A fost `nzestrat prin fire

cu un caracter vesel, ager [i energic. Prin aceste calit\]i se

deosebea de fra]ii s\i. Dragostea lui de via]\ `i molipsea [i

pe ceilal]i. Oriunde ap\rea el, disp\rea plictiseala [i se `n-

st\pânea buna dispozi]ie. Totul respira bucurie. A r\mas

acela[i pân\ la sfâr[itul vie]ii, doar c\ veselia copil\reasc\

s-a preschimbat `ntr-o bucurie tihnit\, rod al unei `nalte

culturi duhovnice[ti.

Judecând dup\ amintirile fratelui s\u Ivan, o tr\s\-

tur\ distinctiv\ de caracter a lui Kolea a fost, `nc\ din

copil\rie, r\bdarea [i o foarte mare `nfrânare. Potrivit spu-

selor mamei, spre deosebire de fra]ii s\i, era un copil foarte

r\bd\tor `nc\ din fa[\. Chiar [i atunci când era bolnav [i

suferea, `i uimea pe ai s\i printr-o r\bdare b\rb\teasc\.

Iat\ ce s-a `ntâmplat odat\. Fiind la vil\, copiii s-au gândit

s\ distrug\ un cuib de viespi dintr-o c\mar\, undeva sub un

tavan. Kolea s-a hot\rât s\-l dea jos. Avea atunci doi-

sprezece ani. Apucându-se cu mâna de o grind\, s-a urcat
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sus pe perete, dar, `ncercând s\ se `ntind\ pân\ la cuib,

grinda s-a rupt. C\zând, [i-a spintecat podul palmei `ntr-un

cui mare [i ruginit. Brusc, a scos un ]ip\t, dar nu au fost

gemete, nici lacrimi. Când mama, v\rsând [iroaie de la-

crimi, l-a uns cu iod [i i-a bandajat rana adânc\ [i `nsânge-

rat\, fra]ii priveau cu groaz\ la aceast\ procedur\. Kolea

nu a scos nici un sunet. Doar buza mu[cat\ puternic [i pa-

loarea fe]ei ar\tau durerea sa! Aceast\ r\bdare uimitoare

[i st\pânire de sine s-au p\strat `n caracterul s\u `ntreaga

via]\. 

~n anul 1902, pe data de 14 ianuarie, când Kolea avea

paisprezece ani, a murit bunicul s\u, Lavrentii Ivanovici.

Era prima moarte, prima durere, dup\ via]a fericit\ [i f\r\

de griji a copil\riei. Dup\ o jum\tate de an de la moartea bu-

nicului, pe 30 iulie 1902, a murit [i bunica, Maria Stepa-

novna. ~n acela[i timp s-a `mboln\vit grav tat\l s\u, Mitro-

fan Nikolaievici, care chinuindu-se vreun an [i jum\tate, a

murit de cancer la esofag, `n noaptea de 2 spre 3 ianuarie

1903, la v=rsta de [aizeci de ani. A murit `n pace, a[a cum se

roag\ cre[tinii. Era pe deplin con[tient c\ moare. De aceea,

cu dou\ zile `nainte de moarte, `n noaptea de Anul Nou,

to]i copiii au fost adu[i s\-[i ia iertare de la dânsul. To]i st\-

teau lâng\ a[ternutul s\u, cu pahare de [ampanie `n mâini.

Dup\ ce s-a b\ut [ampania, tat\l i-a dat fiec\ruia, fiu [i fiic\,

ultima binecuvântare. 

Aceste trei decese ale celor apropia]i, care s-au succe-

dat `n curs de un an, au r\nit adânc sufletul impresionabil

al lui Kolea. Se poate presupune c\, `n ace[ti ani durero[i

pentru `ntreaga familie, `n sufletul lui Kolea a `nceput o

schimbare. Via]a i-a pus `n fa]\, pentru prima dat\, o enig-

m\ de nedezlegat de slaba minte omeneasc\: taina vie]ii [i a

mor]ii. El a tr\it cu o deosebit\ acuitate moartea bunicului.

Urm\toarele dou\ evenimente, moartea bunicii [i a tat\lui,

le-a suportat relativ u[or.




