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 15Patericul Lavrei Pe[terilor de la Kiev

Via]a cuviosului şi de Dumnezeu purt\torului 
p\rintele nostru Antonie, primul dintre 
monahii ruşi care s-au nevoit în peşteri

(10 iulie1)

Trimis de Pronia divină, cuviosul Antonie a adus în Rusia
binecuvântarea Sfântului Munte Athos şi a pus aici începuturile
vieţii monahale desăvârşite, întemeind, cu multe minuni, Sfânta
Lavră Pecerska.

Binecuvântat este Dumnezeu, Cel care a făcut lumea cu înţelep-
ciune, Care vrea mântuirea şi luminarea tuturor oamenilor cu
priceperea adevărului. Este binecuvântat că nu a lăsat pământul
nostru rusesc în întunericul necunoştinţei, departe de căile mân-
tuirii. Aşa cum a fost la începutul lumii – când „pământul era
netocmit şi gol, întuneric era deasupra adâncului şi Duhul Sfânt Se
purta deasupra apelor”, când, înainte de toate, Dumnezeu a făcut
lumina pentru pământul nou zidit, iar apoi a poruncit soarelui să
strălucească deasupra pământului şi i-a dat în stăpânire ziua, iar
lunii şi stelelor le-a rânduit să lumineze noaptea –, când a venit
timpul, şi pământul nostru rusesc era scufundat în întunericul
iadului prin nevederea mântuirii, atunci Duhul Sfânt, purtându-Se
deasupra Botezului, dat nouă prin binecredinciosul cneaz Vladimir,
ne-a luminat pe noi întâia dată cu lumina credinţei. Apoi ne-a des-
coperit nouă Soarele priceperii, care strălucea cu fapte bune, ca să
ne lumineze pe noi în zilele mântuirii; ne-au dat lumina lor luna şi

1  În această carte datele vor fi după Calendarul iulian. 
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stelele în]elegerii celei drepte, care ne-au adumbrit cu ajutorul lor
calea noastră prin întunericul necunoştinţei. 

Şi Dumnezeu a ales pentru aceasta pe cuviosul şi purtătorul de
Dumnezeu părintele nostru Antonie, care, curând după creştinarea
ruşilor, ca un al doilea Moise, după trecerea israelitenilor prin mare,
supunându-se chemării lui Dumnezeu, s-a urcat în Sfântul Munte –
nu Sinai, care fumega cu focul mâniei lui Dumnezeu, ci pe Athos,
care strălucea de harul Născătoarei de Dumnezeu –, unde a primit
legea harului, transmisă cu ajutorul îngeresc sfântului cin monahal.
Când a venit de la Athos, trimis de Dumnezeu în Rusia să-i aducă
o lege desăvârşită, s-a arătat a fi în toate urmaşul legiuitorului israe-
litean. Precum acela, venind cu Legea la poporul lui Israel, strălucea
precum razele soarelui şi, de aceea, şi-a pus pe faţă un acoperământ,
aşa şi pe acest cuvios îl numeşte Biserica „legiuitorul nostru”; de
aceea s-a sălăşluit în peşteră, ca şi cum şi-ar fi pus pe faţă un aco-
perământ. Da, ca un nor care acoperă soarele, dar nu-i poate ascunde
razele, şi să întunece ziua, tot aşa şi peştera nu a putut ascunde
legea adusă de cuviosul părinte al nostru Antonie, despre care vor-
beşte el însuşi, împreună cu proorocul, ca de raza lui călăuzitoare:
„Legea Ta este luminătorul picioarelor mele şi lumina căilor mele”.

Asemenea soarelui a luminat cuviosul legiuitor pământul
nostru rusesc cu legea desăvârşită a călugăriei, care strălucea în
peşteră, cu faptele bune, ca o lumină ce străluceşte în întuneric şi
care a gătit ziuă prielnică de mântuire în care au început să umble
fiii Rusiei, cei ce au primit chipul cel plăcut al monahismului,
strigând împreună cu Apostolul: „Acesta este timpul prielnic,
aceasta este ziua mântuirii!”. Şi, precum norul nu poate împiedica
soarele să-şi arunce lumina, [i nici pe luminătorii ce stăpânesc
noaptea, luna şi stelele, aşa şi cuviosul părintele nostru Antonie,
acoperit de pământul peşterii, ca un soare în]elegător, a luminat în
Rusia, fără piedici, cu lumina sa, luminătorii gândiţi, ajutându-ne
pe noi în nopţile necunoştinţei noastre despre mântuire. 

Dintre toţi luminătorii care au strălucit mai tare, pe cuviosul
Teodosie de la Pecerska Biserica îl numeşte stea a ruşilor, dar nu o
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stea simplă, ci o stea care conduce celelalte stele, adică luna (asemenea
celor şapte luminători cereşti, care au propria lor mişcare, numi]i
planete – din numărul lor nu face parte doar luna, ci şi soarele –, la
învăţătorii bisericeşti se numesc la fel cele şapte stele care stau în
mâna dreaptă a Domnului). Ceilalţi nenumăraţi sfinţi de la Pecerska,
care, în legea adusă de cuviosul Antonie, au urmat îndreptările cu-
viosului Teodosie, au strălucit precum nişte stele curate, ce s-au în-
mulţit pe tăria cerului. Iată de ce sfânta şi făcătoarea de minuni
Lavră Pecerska s-a arătat, în chip nemincinos, asemenea cerurilor.

Astfel, împreună cu preacuviosul Nestor, cronicarul rus, care a
strălucit în aceeaşi vreme, vom începe să depănăm povestirea pri-
mului mare luminător al acestui cer rusesc. 

În timpul cârmuirii lui Sviatoslavici Vladimir, primul cneaz bi-
necredincios, autocratul pământului rusesc, a binevoit Dumnezeu
să-l descopere pe luminătorul Bisericii Sale şi învăţătorul călugă-
rilor, pe cuviosul şi de Dumnezeu părintele nostru Antonie.

S-a născut în oraşul Liubeci. Din copilărie a purtat în suflet frica
de Dumnezeu şi a dorit să se îmbrace în chipul călugăresc. Dom-
nul, Iubitorul de oameni, i-a pus în inimă gândul să meargă în ţara
grecească şi, acolo, să se tundă ca monah. A plecat la drum, călă-
torind şi trudindu-se în Domnul pentru mântuirea noastră, a ajuns
la Constantinopol şi, apoi, la Muntele Athos. Aici a văzut toate sfin-
tele mănăstiri şi felul de viaţă al sfinţilor părinţi, mai presus de
firea omenească, imitând în trup vieţuirea îngerilor [i apropiindu-se
mai mult de dragostea pentru Hristos. Râvnind după viaţa acelor
părinţi, a venit la una dintre mănăstiri şi l-a rugat pe egumen să-l
învrednicească de chipul călugăresc. Egumenul, văzând cu duhul
viitoarele lui virtuţi, i-a îndeplinit rugămintea, l-a tuns şi l-a învăţat
viaţa desăvârşită a monahului. Antonie, făcând în toate voia lui
Dumnezeu, s-a nevoit şi pentru dobândirea altor virtuţi, propăşind
în supunere şi ascultare, încât toţi se bucurau pentru dânsul.

Când deja petrecuse destul timp în Sfântul Munte, fiind drept în
toate lucrările sale, încât mulţi se foloseau duhovniceşte, egumenul a
primit înştiinţare de la Dumnezeu să-i dea drumul cuviosului pentru
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a se întoarce în Rusia. Egumenul l-a chemat şi i-a spus: „Antonie,
pleacă înapoi în Rusia, pentru ca şi acolo să fii de folos şi întărire
pentru alţii, şi să fie cu tine binecuvântarea Sfântului Munte”. Cu-
viosul Antonie, primind binecuvântare precum din gura lui Dum-
nezeu, a plecat în Rusia şi a venit la Kiev. Intrând în oraş, s-a gândit
unde poate să vieţuiască şi a mers pe la mănăstirile din ]inutul acela
(pe acestea le construiau atunci monahii greci, veniţi pentru creşti-
narea Rusiei împreună cu mitropolitul Mihail, dar nu aveau o rân-
duială desăvârşită şi nici viaţă de obşte). Nu a vrut să trăiască în
nici una dintre aceste mănăstiri, nefiind pentru aceasta nici voia lui
Dumnezeu. Atunci a început să cutreiere pădurile, şi munţii, şi îm-
prejurimile, ajungând la Berestovo. Aici a descoperit o peşteră, pe
care o săpaseră, cândva, varegii2, s-a rugat, s-a aşezat acolo şi trăia
în mare cumpătare.

Când a adormit binecredinciosul cneaz Vladimir, puterea a
trecut în mâinile necredinciosului Sviatopolk, care, începând să-şi
ucidă fraţii, i-a omorât pe Sfinţii Mucenici Boris şi Gleb. Văzând atâta
vărsare de sânge, cuviosul Antonie a plecat iarăşi la Sfântul Munte.

Sviatopolk a fost învins şi a venit la Kiev să cârmuiască binecre-
dinciosul cneaz Iaroslav. Îi plăcea satul Berestovo şi biserica de aici,
cu hramul „Sfinţii Apostoli”, şi a adunat în jurul său prezbiteri. Era
acolo un prezbiter cu numele Ilarion, bărbat evlavios, care pricepea
Dumnezeiasca Scriptură şi era postitor (după mulţi ani, soborul
episcopilor ruşi, la dorin]a lui Iaroslav, cu bunăvoin]a lui Dum-
nezeu, l-a ales mitropolit în biserica „Sfânta Sofia”; înainte de
aceasta, a fost tuns în monahism de către cuviosul Antonie). Acest
prezbiter s-a dus de la Berestovo la Nipru, pe dealul care acum este
locul iniţial al Mănăstirii Pecerska; atunci se afla acolo o pădure
deasă. Ilarion şi-a săpat o peşteră mică de vreo doi stânjeni3; acolo
cânta, făcea metanii, se ruga în taină lui Dumnezeu, iar cuviosul

2  Ruşii îi numesc varegi pe vikingi (n. tr.). 
3  Unitate de lungime care, în func]ie de epocă şi regiune, variază de la 1,96 m

la 2,23 m (n. tr.). 
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Antonie era în acel timp la Sfântul Munte, în mănăstirea unde
fusese tuns. Din nou, egumenul mănăstirii a primit o veste de la
Dumnezeu: „Trimite-l iar pe Antonie în Rusia. Îmi este de folos
acolo”. Egumenul, chemându-l pe cuvios, i-a spus: „Antonie, este
voia lui Dumnezeu să mergi iarăşi în Rusia şi să fie asupra ta bi-
necuvântare de la Sfântul Munte”, prezicându-i că va aduna mulţi
călugări în preajma sa, şi, binecuvântându-l, l-a slobozit, zicând:
„Mergi cu pace!”.

Cuviosul Antonie, luând binecuvântare, a sosit iarăşi la Kiev şi
s-a urcat pe dealul unde Ilarion îşi săpase peştera sa mică de doi
stânjeni, şi, plăcându-i locul, s-a rugat cu lacrimi aşa: „Doamne, să
fie în locul acesta binecuvântarea Sfântului Munte Athos şi rugă-
ciunea stareţului meu, care m-a tuns! {i întăreşte, Doamne, locuirea
mea aici!”.

După această rugăciune, Antonie s-a aşezat aici, rugându-se tot
timpul lui Dumnezeu, mâncând numai pâine uscată şi bând apă cu
o măsurică (o dată pe zi sau la două zile), priveghind zi şi noapte şi
săpând cu mâinile sale o pe[teră mai mare decât cea în care locuise
mai înainte.

Oamenii au aflat despre vieţuirea sa şi au început să vină, unii
aducându-i merinde şi cerând binecuvântare; alţii însă dorind să
vieţuiască împreună cu dânsul, printre aceştia numărându-se şi
fericitul Nicon.

Atunci a venit la stareţul Antonie în peşteră şi cuviosul Teo-
dosie, în vârstă de douăzeci şi trei de ani, iar cuviosul Antonie i-a
poruncit fericitului Nicon să-l tundă în monahism, pentru că acesta
din urmă era preot şi un călugăr îmbunătă]it.

Binecredinciosul cneaz Iaroslav a încetat din viaţă şi i-a urmat
la putere fiul său mai mare, Iziaslav. Pe atunci Cuviosul Antonie
era deja cunoscut în Rusia pentru marile sale virtuţi, precum în ve-
chime, în Egipt, fusese marele Antonie. Auzind de vieţuirea lui, iubi-
torul de Hristos Iziaslav a venit la dânsul, împreună cu drujina4 sa,

4  Oştirea cnejilor în vechea Rusie (n. tr.). 
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rugându-l să-i dea binecuvântare şi să facă rugăciuni pentru dân-
sul. De atunci, toţi au aflat de cuviosul Antonie şi au început să-l
cinstească, iar unii iubitori de Hristos veneau la el pentru a-i tunde
în călugărie, [i el îi primea, îndeplinindu-le – când se făceau vred-
nici de aceasta – voia.

În acel timp, a venit la cuviosul Antonie fericitul Varlaam, fiul
vestitului boier Ioan, apoi Efrem, un slujitor al cneazului, pe care,
la dorinţa lor, cuviosul a poruncit lui Nicon să-i tundă în mo-
nahism. Cuviosul Antonie a suferit multă tulburare, împreună cu
fraţii, pentru tunderea acestor doi monahi. Ilustrul boier Ioan a
venit plin de mânie la peştera cuviosului, împrăştiind turma aleasă
de Dumnezeu a lui Antonie, [i l-a scos din peşteră pe fiul său, fe-
ricitul Varlaam, l-a dezbrăcat de hainele monahale, l-a îmbrăcat în
haine albe boiereşti şi l-a dus cu forţa la palatele sale. Pe lângă
aceasta, însuşi cneazul Iziaslav, aflând de tunderea fiului boierului
şi a slujitorului său drag, s-a supărat pe fraţii lui Hristos adunaţi de
cuviosul Antonie şi, poruncind să fie adus fericitul Nicon, care i-a
tuns, şi-a vărsat toată mânia asupra lui, cerând ca Nicon să-i în-
demne a trăi din nou în lume. L-a ameninţat pe cuviosul părinte
că-l va întemniţa împreună cu învăţătorul său, Antonie, şi cu toţi
fraţii, iar peşterile vor fi dărâmate.

Cuviosul Antonie, silit de mânia acestuia, insuflată de stăpânul
întunericului, a părăsit peşterile, împreună cu fraţii, şi s-a dus în
alte locuri.

Aflând aceste lucruri, soţia cneazului şi-a rugat stăruitor soţul
să nu-i alunge din ţinuturile sale pe aceşti robi ai lui Dumnezeu, ca
să nu atragă mânia Lui, aşa cum s-a întâmplat în patria ei, în pă-
mântul Poloniei, după izgonirea unor monahi (această prinţesă era
poloneză, fiica lui Boleslav cel Viteaz, iar ea şi-a amintit de mânia
lui Dumnezeu care s-a răspândit după ce au fost izgoniţi nişte mo-
nahi ai lui Moisei Ugrin5; atunci, tatăl ei, Boleslav, izgonind pe acei

5  În limba slavă, ugrin = ungur. 
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robi ai lui Dumnezeu, a avut parte de o moarte năprasnică, iar po-
porul s-a răsculat [i a ucis mai mul]i episcopi şi boieri).

Iziaslav s-a lăsat convins de prinţesă şi, venindu-şi în fire, a
trimis la cuviosul Antonie să-l roage să se întoarcă la peştera sa.
După trei zile acesta a fost găsit şi l-au convins să se întoarcă.

Cuviosul părintele nostru Antonie a revenit la peştera lui, ru-
gându-se lui Dumnezeu a-i da puterea să rabde cu bărbăţie toate
încercările vrăjmaşului, care urăşte binele, şi să nu dea în gura
fiarelor sufletele duhovniceşti care s-au spovedit lui şi să nu uite
până la sfârşit pe robii Săi. Cu voia lui Dumnezeu, pentru rugă-
ciunile cuviosului, s-au întors cu pace la păstorul lor nu numai oile
cele împrăştiate, ci şi o mulţime de oameni care căutau mântuirea
au venit la el în peşteră şi l-au rugat să-i izbăvească de întunericul
celui viclean şi să le descopere lumina mântuirii. El îi primea pe
toţi cu dragoste şi, învăţându-i cum să-L urmeze pe Hristos, a po-
runcit fericitului Nicon să-i tundă în monahism. S-au adunat pe
lângă pe[tera sa vreo doisprezece fraţi. Aceştia au săpat o biserică
şi chilii, care s-au păstrat până acum sub mănăstirea Pecerska
dintru începuturi; acolo a vieţuit cuviosul Antonie patruzeci de ani.

După ce s-au adunat aceşti fraţi, cuviosul părinte Antonie a zis:
„Iată, fraţilor, Domnul v-a ales şi aveţi harul Sfântului Munte! Egu-
menul care m-a tuns pe mine, cel ce v-am primit în cinul monahal,
mi-a spus: «Să fie binecuvântarea asupra voastră: prima de la Dum-
nezeu şi de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, iar a doua de
la Sfântul Munte»”. Apoi a adăugat: „Să vieţuiţi voi înşivă, fără mine;
eu vă pun un egumen, pentru că doresc să trăiesc de unul singur,
aşa cum m-am obişnuit mai înainte”. Şi le-a pus lor egumen pe
fericitul Varlaam, iar el, stând departe de vuietul şi de[ertăciunea
lumii, s-a zăvorât într-una din chiliile aceleiaşi peşteri. Apoi s-a
mutat de acolo pe alt deal şi a început să sape o nouă peşteră, care
este sub marea Mănăstire a Peşterilor de acum.

Egumenul Varlaam şi fraţii, primind binecuvântarea de la cu-
viosul Antonie, au rămas să vieţuiască în prima peşteră. Crescând
numărul vie]uitorilor (mai ales atunci când se slujea în sobor), s-au
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gândit să ridice o biserică nu foarte mare în afara peşterii. Atunci a
venit egumenul, împreună cu fraţii, la cuviosul Antonie şi i-a spus:
„Părinte, numărul fraţilor a crescut şi nu mai încăpem în peşteră în
timpul rugăciunii, încât, cu porunca Domnului şi a Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu şi cu sfântă rugăciunea ta, binecu-
vântează să ridicăm o mică biserică în afara peşterii”. Şi cuviosul i-a
binecuvântat pe dânşii la această lucrare; iar ei, plecându-se la
picioarele sale, au mers şi au început să construiască deasupra
peşterii o mică biserică în cinstea Adormirii Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu.

Când această bisericuţă de deasupra peşterii a fost gata, şi
egumen în peşteri era fericitul Varlaam, cneazul Iziaslav, care pri-
mise, la Botez, numele Dimitrie, a înălţat o biserică din piatră în
cinstea acestui sfânt. A[adar, a ridicat aici o mănăstire şi voia să-şi
construiască biserica sa mai înaltă decât cea a Pecerskăi, nădăj-
duind în bogăţiile cu care-l înzestrase Dumnezeu. Sunt multe
mănăstiri întemeiate pe banii cnejilor şi ai boierilor, dar destinul lor
nu este acelaşi cu al mănăstirilor fondate pe rugăciunile şi lacri-
mile, postul şi privegherea sfinţilor. Astfel şi cuviosul Antonie: nu
a avut nici aur, nici argint, dar, izvorând lacrimi din credin]a inimii
sale, a zidit o mănăstire neasemuită.

Când egumenul Varlaam a plecat la Mănăstirea Sfântului şi
Marelui Mucenic Dimitrie, fraţii care se nevoiau în peşteri au venit
la cuviosul Antonie şi i-au spus: „Părinte, să ne aşezi un egumen!”. „Pe
cine vreţi voi?”, i-a întrebat cuviosul pe ace[tia. „Pe cine vrea Dum-
nezeu şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi tu, cinstite părinte!”
Şi le-a spus cuviosul: „Cine dintre voi este ascultător, blând şi smerit,
acela va fi egumenul vostru”. Atunci l-au cerut ca egumen pe cuvi-
osul Teodosie, cu viaţă asemănătoare celei a părintelui Antonie şi
în toate iscusit. Şi l-a binecuvântat cuviosul să fie egumen. Atunci
toţi fraţii, în număr de douăzeci, s-au plecat până la pământ în faţa
cuviosului Antonie, bucurându-se de un aşa învăţător.

Când însă cuviosul Teodosie a primit egumenia asupra peş-
terilor, cu mare grijă, cu post şi rugăciuni amestecate cu lacrimi
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îndeplinindu-[i lucrarea sa, atunci l-a ajutat binecuvântarea şi
rugăciunea cuviosului părintelui nostru Antonie, care vieţuia în
singurătate. Dumnezeu a înmulţit şi mai mult numărul monahilor,
încât, în curând, se adunaseră în jur de o sută. Şi cuviosul Teodosie
egumenul, văzând acest lucru, s-a hotărât să aşeze o mănăstire, şi
iarăşi s-au dus la cuviosul Antonie, zicându-i: „Părinte, numărul
fraţilor a crescut şi noi am vrea să întemeiem o mănăstire”. Cu-
viosul Antonie s-a umplut de bucurie şi a zis: „Fie binecuvântat
Dumnezeu pentru toate! Rugăciunea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu şi a sfinţilor de la Sfântul Munte să fie cu voi şi să vă
ajute!”. Atunci el a trimis pe unul dintre monahi la cneazul Iziaslav
cu aceste cuvinte: „Iubitorule de Hristos cneaz, Dumnezeu înmul-
ţeşte numărul fraţilor, iar locul de vieţuire este strâmt. Te rugăm să
ne dai muntele ce se află deasupra peşterii!”.

Auzind aceasta, cneazul s-a bucurat şi a trimis un boier să le
dea în stăpânire muntele de deasupra peşterii. Aici, cuviosul egu-
men Teodosie, împreună cu fraţii, a construit o biserică mare de
lemn şi a împodobit-o cu icoane. Au ridicat, de asemenea, multe
chilii, înconjurând mănăstirea cu zid, şi aici s-au mutat monahii din
peşteri. De atunci, această mănăstire, ridicată cu binecuvântarea
Sfântului Munte, a început să se numească Mănăstirea Peşterilor,
deoarece monahii au trăit în peşteri.

Apoi cuviosul Teodosie a dorit să întărească mănăstirea sa, în
afară de zidurile văzute, cu o îngrădire gândită, cu o rânduială
pentru monahii de mănăstire, iar nu pentru cei din zăvorâre. Şi a
început să caute o regulă mănăstirească (aşa cum scrie în viaţa sa)
şi, cu ajutorul său, a fost binecuvântarea şi rugăciunea cuviosului
Antonie, deoarece cu binecuvântarea, cu rugăciunea sa şi cu Pronia
lui Dumnezeu a fost găsit cinstitul Mihail, un călugăr de la Mă-
năstirea Studion, care venise din Grecia cu mitropolitul Gheorghe.
Cuviosul egumen Teodosie l-a întrebat multe privind tipicul pă-
rinţilor de la Studion, cum se cântă în mănăstirea lor, cum se citeşte,
cum se fac metaniile şi cum se stă în biserică, ce hrană se dă la tra-
peză şi în ce zile se foloseşte. Aflând în amănunţime toate acestea
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de la Mihail şi, de asemenea, de la fericitul Efrem, care fusese la
locurile sfinte, a adunat atât regulile scrise, cât şi pe cele prin viu
grai aduse la Kiev, şi le-a încredinţat mănăstirii sale – de aici au
primit regulile monahale toate mănăstirile ruseşti. De aceea este
cinstită şi stimată Mănăstirea Pecerska, pentru întâietatea sa îna-
intea tuturor mănăstirilor.

Atât de mult i-au ajutat egumenului Teodosie de la Pecerska
binecuvântarea şi rugăciunea cuviosului părintelui nostru Antonie!
În acest timp al vieţii cuviosului Teodosie, a mers la dânsul cel ce îi
primea pe toţi cei nou veniţi, cuviosul părinte Nestor, cronicarul
ruşilor, care a întocmit şi viaţa cuviosului Antonie şi multe altele;
cuviosul Nestor avea şaptesprezece ani, aşa cum scrie el însuşi.
Părintele Teodosie l-a primit cu bucurie, având binecuvântarea şi
rugăciunea cuviosului Antonie. El a fost primul care a mărturisit
de ce mănăstirea s-a numit Pecerska şi, în cronica sa, a scris spre
folosul multora despre întâile nevoinţe ale începătorului mănăs-
tirii, cuviosul părinte Antonie. Despre minunile cuviosului, nu
toate – de exemplu, despre cinstitul său sfârşit –, vom scrie din
cuvintele fericitului episcop Simon şi ale ajutorului său, Policarp;
mărturii despre nevoinţele şi necazurile pe care le-a suferit cu-
viosul Antonie le vom lua din cronica lui Nestor.

Cuviosul părintele nostru Antonie, trăind însingurat în altă
peşteră, văzând buna rânduială a turmei sale alese de Dumnezeu,
L-a slăvit prin virtuţile cele din afară şi prin cele duhovniceşti, şi a
urcat din putere în putere. De aceea şi Dumnezeu l-a preamărit,
aşa încât a strălucit în Rusia prin nenumărate minuni, mai ales prin
darul vindecării şi al proorociei. Cuviosul părinte Antonie a fost un
tămăduitor minunat şi un prooroc rus. Vindecările minunate ale
cuviosului se făceau deoarece el însuşi slujea bolnavilor şi se ruga
pentru dânşii; dar, ascunzându-[i cu smerenie darul vindecărilor,
care stătea în rugăciunile lui, dădea bolnavilor ca medicament din
fiertura de buruieni cu care se hrănea, pe care o binecuvânta, şi bol-
navii, luând-o, se făceau sănătoşi ori de ce boală ar fi fost cuprinşi.
O aşa vindecare minunată i-a lăsat-o şi părintelui Agapit. Despre
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harul înainte-vederii sale, în afară de alte cazuri, mărturisesc cele
ce urmează.

Odată, trei cneji, fii ai lui Iaroslav – Iziaslav al Kievului, Svia-
toslav al Cernigovului şi Vsevolod al Pereiaslavului –, au plecat în
campanie împotriva cumanilor, dar, mai întâi, s-au dus la cuviosul
Antonie după binecuvântare. Acesta, văzând cu duhul că mânia
lui Dumnezeu este asupra lor, a lăcrimat şi le-a zis: „Din cauza pă-
catelor voastre, veţi fi biruiţi şi puşi pe fugă de necredincioşi; mul]i
dintre ostaşii voştri se vor îneca într-un râu, alţii vor cădea pri-
zonieri, iar unii vor cădea de sabie”. Toate s-au împlinit pe râul
Alta, încât cnejii abia şi-au salvat viaţa prin fugă – Iziaslav şi
Vsevolod la Kiev, iar Sviatoslav la Cernigov. Cumanii s-au împânzit
prin toată Rusia, au prădat sate [i ora[e şi au luat prizonieri.

În acelaşi timp, cuviosul i-a prezis lui Şimon, fiul lui African,
cneazul varegilor, că va scăpa cu viaţă în luptă, chiar zăcând, deja,
printre leşuri, iar peste mulţi ani va fi primul înmormântat în bise-
rica de piatră de la Pecerska, ridicarea căreia cuviosul deja o pre-
vestise. Cuvintele cuviosului s-au împlinit întocmai, iar Şimon, în-
torcându-se din această campanie, i-a dezvăluit cuviosului: „Am zăcut,
rănit, printre leşuri, dar o putere a lui Dumnezeu m-a scos dintre ele
şi mi-a tămăduit rănile, şi am găsit averea şi pe soldaţii mei întregi”.

Apoi a povestit că o biserică asemănătoare cu cea de la Pecerska,
ce avea să fie zidită şi unde trebuia să fie înmormântat, a văzut-o
de două ori în văzduh, stând pe câmpia luptei, lângă râul Alta, şi
aflându-se pe mare, când, alungat de unchiul său Iakun de la con-
ducerea varegilor, a fugit în Rusia, la cneazul Iaroslav. Destăinuind
toate acestea, Şimon a mărturisit, în fapt, binecuvântarea lui Dum-
nezeu în descoperirea despre biserică, despre care a proorocit cuviosul
Antonie. El şi-a scos brâul de aur şi coroana şi le-a dat cuviosului
Antonie, zicând: „Le-am luat de pe icoana lui Iisus, răstignit pe Cruce,
când am părăsit patria mea cu acest brâu, după cum mi-a poruncit
mie glasul Domnului să se măsoare fundaţia bisericii în care voi fi
înmormântat; coroana să fie atârnată deasupra Sfintei Mese!”.
După ani îndelungaţi, s-a dovedit că cele prezise de cuviosul părinte
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Via]a cuviosului nostru p\rinte 
Nichita Z\vorâtul

A fost înşelat de diavol, care i s-a ar\tat în chip de înger, 
devenind preaîn]elept şi prooroc, îns\, când s-a poc\it, a uitat 
totul. Apoi a fost episcop de Novgorod şi f\c\tor de minuni

(31 ianuarie)

Astfel de ostaşi viteji sunt mai cinstiţi decât alţii, care s-au
obişnuit să nu lupte în grup, ci singuratici se avântă împotriva
duşmanului; şi chiar dacă Domnul îngăduie să cadă un timp,
pentru a nu se mândri, văzând sârguinţa şi bărbăţia lor de mai
înainte, nu îi părăseşte până la sfârşit, ci îi ridică şi îi face nebiruiţi.
Între vitejii oşteni ai lui Hristos la Sfânta Mănăstire Pecerska au
fost cuviosul Isaachie Zăvorâtul şi acest fericit Nichita, despre care
vrednicul de laudă Policarp, după cum a povestit Sfântul Simon,
mărturiseşte următoarele: 

În timpul egumeniei cuviosului Nicon, era în Sfânta Mănăstire
Pecerska un frate cu numele Nichita. Acesta l-a rugat pe egumen
să-l binecuvânteze să se nevoiască de unul singur, în zăvorâre.
Egumenul l-a împiedicat, zicând: „Copile, nu vei avea nici un folos,
pentru că eşti tânăr şi ai să stai în trândăvie. Mai bine ţi-ar fi dacă ai
rămâne cu fraţii, să lucrezi împreună cu ei, şi nu te vei lipsi de
răsplată. Tu însuţi l-ai văzut pe fratele nostru Isaachie, cum a fost
înşelat de diavol în zăvorâre şi a fost salvat de marele har al lui
Dumnezeu, cu rugăciunile cuvioşilor noştri părinţi Antonie şi Teo-
dosie!”. Nichita însă i-a răspuns: „Nicicum, părinte, nu mă voi lăsa
ademenit. Vreau să stau tare împotriva uneltirilor diavoleşti şi Îl
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voi ruga pe Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să-mi dea şi mie darul
facerii de minuni, aşa cum i-a dat lui Isaachie Zăvorâtul, care şi
până acum săvârşeşte multe minuni”. Egumenul i-a spus: „Dorinţa
ta este mai presus de puterile tale. Fereşte-te, fiule, ca, preaînăl-
ţându-te, să nu cazi! Eu îţi poruncesc să slujeşti mai bine pe fraţi şi,
pentru ascultarea ta, vei fi încununat de Dumnezeu!”. 

Nichita nu a putut să se supună cuvintelor egumenului, nu a
reuşit să înăbuşe în sine marea râvnă pentru viaţa în zăvorâre şi a
făcut ceea ce a gândit. S-a zăvorât, a zidit uşa şi, fără să iasă, pe-
trecea de unul singur, în rugăciune. 

Dar, după câteva zile deja, nu a putut să evite cursele diavoleşti.
În timpul cântării, a auzit o voce care se ruga împreună cu el şi a
simţit un miros nespus, de bună mireasmă. Înşelându-se cu aceasta,
şi-a zis: „Dacă nu ar fi fost un înger, nu s-ar fi rugat împreună cu mine
şi nu ar fi fost acest bun miros al Sfântului Duh”. Şi s-a rugat cu
sârguinţă, zicând: „Doamne, arată-Te Tu Însuţi, ca să Te văd!”.
Atunci a auzit o voce: „Nu mă voi arăta ţie pentru că eşti tânăr, ca
să nu cazi, mândrindu-te”. Zăvorâtul i-a spus atunci, cu lacrimi:
„Nu mă voi înşela, pentru că egumenul m-a învăţat să nu iau în
seamă ademenirile diavoleşti. Voi face tot ceea ce îmi vei porunci!”.
Atunci şarpele cel pierzător de suflete, primind putere asupra lui, a
zis: „Nu poate omul care se află în trup să mă vadă. Dar eu trimit
îngerul meu să fie cu tine, ca să faci voia lui”. Şi înainte i s-a în-
făţişat un demon în chip de înger. Nichita a căzut cu faţa la pământ
şi i s-a închinat ca unui înger. Demonul i-a spus: „De acum înainte
să nu te mai rogi, ci să citeşti cărţi. Aşa vei sta de vorbă cu Dum-
nezeu şi vei da sfaturi folositoare celor ce vor veni la tine. Totdeauna
mă voi ruga Ziditorului tuturor pentru mântuirea ta”. Încrezându-se
în aceste cuvinte, zăvorâtul s-a înşelat şi mai mult şi nu s-a mai
rugat, dar era sârguincios cu lectura cărţilor şi îl vedea tot timpul pe
demonul care se ruga şi se bucura, crezând că un înger se roagă pen-
tru dânsul. El vorbea foarte mult din Scripturi cu cei ce veneau la
dânsul pentru folosul sufletului. A şi început să proorocească şi se
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răspândise despre el o mare slavă, încât toţi se minunau că toate
cuvintele lui se împlineau. 

Odată a trimis pe cineva la cneazul Iziaslav, zicând: „Astăzi, la
Zavolocia, va fi ucis cneazul Gleb Sviatoslavici. Să-l trimiteţi neîn-
târziat pe fiul vostru, Sviatopolk, la tronul Novgorodului”. Ceea ce
a spus s-a şi întâmplat – peste câteva zile s-a răspândit vestea uci-
derii cneazului Gleb. De aceea avea o tot mai mare faimă de prooroc
şi îl ascultau şi cneazul, şi boierii. Chiar dacă demonul nu ştie ce va fi,
ce a făcut el însuşi sau ce rele i-a învăţat pe oameni să facă – să ucidă
sau să fure –, poate să descopere. De asemenea, când oamenii
veneau la zăvorât după cuvinte de mângâiere, părutul înger îi po-
vestea toate cele întâmplate cu aceştia. Nimeni nu putea concura cu
dânsul în cărţile Vechiului Testament, deoarece ştia pe de rost
Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numerii, Deuteronomul, cărţile Judecă-
torilor, ale regilor şi toate proorocirile din aceste cărţi; ştia bine
toate cărţile evreieşti, dar Evanghelia şi cărţile Sfinţilor Apostoli,
transmise nouă prin har, nu voia niciodată să le vadă şi nici să
audă de ele. Nu le citea şi nici nu îngăduia să se vorbească din
cărţile Noului Testament. De aceea, toţi înţelegeau că a fost înşelat
de vrăjmaşul. 

Alarmaţi de aceasta, au venit la cel înşelat cuvioşii părinţi
Nicon egumenul, Ioan, care a fost egumen după acesta, Pimen
Postitorul, Isaachie, care a fost episcop de Rostov, Matei înainte-
văzătorul, Isaachie, zăvorâtul din pe[teră, Agapit doctorul, Grigorie
făcătorul de minuni, Nicolae, care a fost episcop de Tmutarakan,
Nestor cronicarul, Grigorie făcătorul de canoane, Teoctist, care a fost
episcop de Cernigov, şi Onisifor înainte-văzătorul. Toţi aceştia, strălu-
cind cu virtuţile, au venit şi au săvârşit rugăciuni pentru Nichita,
izgonind demonul de la dânsul, încât nu l-a mai văzut niciodată. 

Scoţându-l din peşteră, l-au rugat să le spună ceva din Vechiul
Testament. El s-a jurat că niciodată nu a citit aceste cărţi, pe care
mai înainte le ştia pe de rost, deşi nu ştia nici un cuvânt să citească,
pentru că abia învăţa carte.
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Via]a cuviosului nostru p\rinte Agapit, 
doctorul f\r\ de argin]i

A vindecat pe bolnavi cu rug\ciunea, dându-le verde]uri 
din mâncarea sa, şi a salvat un doctor armean

(1 iunie)

Când cuviosul nostru părinte Antonie de la Pecerska s-a prea-
slăvit cu darul vindecării, a venit la el la peşteră, din Kiev, fericitul
Agapit, căutând vindecare sufletească prin tunderea în sfântul chip
călugăresc, lucru pe care l-a primit. 

A urmat cu tot sufletul viaţa îngerească a cuviosului Antonie,
fiind martorul nevoinţelor acestuia: cum acest măreţ bărbat a slujit
el însuşi pe bolnavi şi i-a vindecat cu rugăciunile sale, dar ascun-
zând darul acesta dat lui prin rugăciune, el le dădea verdeţuri din
mâncarea lui, ca şi cum ar fi fost vindecătoare. Fericitul Agapit s-a
nevoit mult timp, măsurându-se în nevoinţe cu sfântul stareţ. Când
se îmbolnăvea cineva dintre fraţi, cuviosul îşi lăsa chilia (nu avea
nimic ce se putea fura), venea la bolnav, îl ridica, îl culca, îl scotea
din chilie pe mâinile sale şi se ruga neîncetat la Dumnezeu pentru
mântuirea bolnavului, ca, dacă boala s-ar fi lungit, cu voia Sa, de-
grab să înmulţească rugăciunea şi credinţa robului lui Dumnezeu
Agapit. Urmând nevoinţelor cuviosului Antonie, fericitul Agapit s-a
învrednicit să fie părtaş aceluiaşi har: vindeca prin rugăciunea sa pe
toţi bolnavii şi le dădea, de asemenea, verdeţuri pe care le fierbea
în mâncarea sa. De aceea a fost numit doctor. Vestea despre el s-a
răspândit în oraş şi mulţi bolnavi veneau la el şi plecau sănătoşi. 
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În acel timp trăia în oraşul Kiev un doctor de neam şi credinţă
armenească, iscusit în vindecări, cum mai înainte nu avuseseră
acele locuri. Consultând bolnavii care se aflau în pragul morţii, le
spunea ziua şi ora când vor pleca dincolo, nu greşea niciodată şi
nici nu încerca să-i vindece. Un astfel de bolnav a fost adus la
Mănăstirea Pecerska; era primul boier al cneazului Vsevolod, pe
care armeanul îl adusese la deznădejde, prezicându-i moartea după
opt zile. Fericitul Agapit, rugându-se pentru dânsul, i-a dat din
verdeţurile pe care le mânca el însuşi şi l-a însănătoşit. După aceasta,
vestea despre cuvios s-a întinst în tot pământul Rusiei. Armeanul,
lovit de săgeata zavistiei, l-a mustrat pe cuviosul şi a trimis la Mă-
năstirea Pecerska un om ce se afla în pragul morţii, căruia i-a
poruncit să bea otravă din buruieni în faţa lui Agapit, ca să moară
acolo. Fericitul, văzând muribundul, i-a dat verdeţuri din care mânca
el şi, rugându-se lui Dumnezeu, l-a tămăduit pe cel condamnat la
moarte. De atunci, armeanul s-a aţâţat şi mai mult împotriva cuvi-
osului şi i-a învăţat pe cei de o credinţă cu el să îi dea acestuia, în
băuturi, buruieni otrăvitoare. Fericitul a băut o asemenea băutură,
dar a rămas nevătămat, deoarece Domnul a spus: „Chiar ceva dătător
de moarte de vor bea, nu-i va vătăma” (Mc. 16, 18). 

După aceasta s-a îmbolnăvit la Cernigov cneazul Vladimir Vse-
volodovici Monomahul, pe care armeanul l-a tratat cu sârguinţă,
dar fără succes. Boala s-a agravat. De aceea cneazul, fiind pe moarte,
l-a rugat, prin apropia]ii săi, pe egumenul Mănăstirii Pecerska
(atunci egumen era cuviosul Ioan), rugându-l să-l trimită la Cernigov
pe fericitul Agapit. Egumenul, chemându-l pe acesta, i-a transmis
rugămintea cneazului. Dar fericitul Agapit, pe care nimeni nu l-a
văzut ieşind din mănăstire şi vindecând dincolo de hotarele ei, i-a
răspuns cu smerenie: „Dacă voi merge cu aşa treburi la cneaz, atunci
trebuie să mă duc la toţi bolnavii. Te rog, părinte, să nu-mi îngădui
să ies pe porţile mănăstirii pentru slava lumească, de care am fă-
găduit în faţa lui Dumnezeu să fug până la ultima suflare. Dacă
vrei, eu mai bine merg în altă ţară şi mă voi întoarce când va trece
această nevoie”. Trimisul cneazului, înţelegând că nu reuşeşte să-l
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aducă pe fericitul Agapit la stăpânul său, l-a rugat să-i dea măcar
nişte verdeţuri pentru vindecare. L-a stăruin]a egumenului, feri-
citul i-a dat verdeţuri din mâncarea sa, iar cneazul s-a însănătoşit
cu rugăciunile cuviosului. 

Atunci cneazul Vladimir Monomahul a venit el însuşi la Mă-
năstirea Pecerska, să vadă cine este acela prin care Dumnezeu i-a
dăruit sănătate. Nu-l văzuse niciodată pe cuviosul şi a vrut să-l cin-
stească cu un cadou. Dar Agapit, nevoind să fie preamărit pe pământ,
s-a ascuns, iar aurul adus pentru el i l-a dat egumenului. În scurt
timp, acelaşi Vladimir a trimis iarăşi pe unul dintre boierii săi cu
multe daruri la fericitul Agapit. Trimisul cneazului, găsindu-l în
chilie, a pus înaintea sa cele aduse. Fericitul însă i-a spus: „Fiule,
niciodată nu am luat de la nimeni nimic, pentru că niciodată nu am
vindecat cu puterea mea, ci cu puterea lui Hristos; şi nici acum nu
am nevoie de acestea”. Stareţul a răspuns: „Părinte, cel ce m-a tri-
mis ştie că tu nu iei nimic, dar te rog, ca să-l mângâi pe robul Său,
căruia i-a dăruit, prin tine, sănătate, primeşte-le şi dă-le, dacă vrei,
săracilor”. Stareţul i-a răspuns: „Dacă spui aşa, le iau cu bucurie. Să
transmiţi celui ce te-a trimis ca şi celelalte lucruri pe care le are şi
nu poate să le ia cu sine plecând din viaţa aceasta, să le împartă
săracilor, deoarece Domnul, Care Se află printre ei, l-a izbăvit de
moarte. Eu nu am făcut nimic. Îl rog să-mi dea ascultare, ca să nu
sufere mai mult”. Spunând acestea, Agapit a luat aurul adus [i,
prefăcându-se că îl ascunde, l-a scos din chilie, l-a aruncat, a fugit şi
s-a ascuns. Boierul, care a ieşit curând, a văzut toate aceste daruri
aruncate înaintea porţilor, le-a adunat şi le-a dat egumenului Ioan.
Întorcându-se la cneaz, i-a povestit despre cuvios tot ce a văzut şi a
auzit, şi toţi au înţeles că este un adevărat rob al lui Dumnezeu,
aşteptând răsplată numai de la Domnul, iar nu de la oameni. Cneazul,
care nu a îndrăznit să nu i se supună, a început să împartă cu
dărnicie averea sa săracilor. 

După mai multe osteneli şi nevoinţe bineplăcute lui Dumnezeu,
s-a îmbolnăvit şi acest doctor fără de arginţi, fericitul stareţ Agapit.
Auzind aceasta, amintitul doctor armean a venit să-l viziteze şi s-a
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închegat o discuţie despre arta vindecării, acesta întrebându-l pe
cuvios cu ce buruieni se vindecă o aşa boală. Fericitul a răspuns:
„Cu aceea prin care Însuşi Domnul, ca Doctor al sufletului şi al tru-
pului, dă sănătate”. Armeanul a înţeles că fericitul nu este priceput
la vindecări şi le-a spus însoţitorilor săi: „Omul acesta nu se pri-
cepe în arta noastră”. Apoi, luându-l de mână, i-a spus: „Adevărat
zic: peste trei zile va muri. Dacă nu se va împlini cuvântul meu,
atunci eu îmi voi schimba viaţa şi voi deveni monah”. Cuviosul a
spus atunci cu mânie: „Metoda ta de vindecare este că vorbeşti mai
mult de moarte decât de ajutor. Dacă eşti iscusit, să-mi dai viaţă.
Dacă însă nu este în puterea ta, de ce mă superi, condamnându-mă
la moarte peste trei zile? Dumnezeu m-a înştiinţat că voi pleca la
Dânsul după trei luni”. Armeanul i-a spus iarăşi: „Tu te-ai schimbat
deja; cei ca tine nu trăiesc mai mult de trei zile”. Stareţul slăbise
într-atât, încât nu mai putea să se mişte. Printre altele, la cuviosul
Agapit, el însuşi grav bolnav, a fost adus de la Kiev un alt bolnav
pentru a fi tămăduit. Fericitul, cu ajutorul minunat al lui Dum-
nezeu, s-a ridicat din pat ca şi cum nu ar fi fost bolnav şi, luând
verdeţurile sale obişnuite pe care le întrebuinţa la mâncare, le-a
arătat armeanului, zicând: „Iată verdeţurile care îmi slujesc drept
medicamente. Priveşte şi înţelege”. Acesta, privind, i-a spus sfân-
tului: „Nu sunt dintre ale noastre, dar cred că sunt din Alexandria”.
Cuviosul a râs de neştiinţa acestuia, i-a dat bolnavului să bea din
acele verdeţuri şi, rugându-se, l-a făcut sănătos. Apoi i-a spus ar-
meanului: „Fiule, te rog mănâncă împreună cu mine, dacă vrei,
aceste verdeţuri, pentru că nu am cu ce te servi”. Armeanul i-a răs-
puns: „Părinte, noi postim patru zile în această lună şi acum este post”.
Auzind acestea, cuviosul a întrebat: „Cine eşti şi ce credinţă ai?”. El
a răspuns: „Nu ai auzit, oare, despre mine că eu sunt armean?”.
Fericitul i-a spus: „Cum de ai îndrăznit să vii aici să-mi pângăreşti
chilia şi să mă ţii de mâna mea păcătoasă? Ieşi de la mine, necre-
dinciosule şi necinstitule!”. 

După aceasta, fericitul Agapit, după cum prezisese, a mai trăit
trei luni şi, bolind puţin, a plecat la Domnul în prima zi a lunii
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iunie. Şi, pentru că a fost pe pământ un doctor fără de arginţi, a
primit mare plată în cer, unde nu este boală. Fraţii, îngrijind
cinstitele sale moaşte, după obicei, l-au aşezat cu cântări în peştera
cuviosului Antonie. 

După moartea sfântului, armeanul a venit la Mănăstirea Pe-
cerska şi i-a spus egumenului: „Din clipa aceasta părăsesc erezia
armenească şi cred cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, Căruia
vreau să-I lucrez în sfântul cin monahal. Mi s-a arătat fericitul
Agapit, zicând: «Ai promis să primeşti chipul monahal; iar dacă
minţi, atunci, împreună cu viaţa, îţi vei pierde şi sufletul». Şi eu
cred că cel care mi s-a arătat este sfânt; dacă ar fi vrut să trăiască
aici mai mult, Dumnezeu i-ar fi dat acest dar. Iar eu am crezut că
nu va trăi nici trei zile. Dumnezeu însă i-a mai adăugat încă trei
luni, iar, dacă i-aş fi spus că mai trăieşte trei luni, el ar fi trăit trei
ani. Acum cred că el însuşi a vrut să plece de la noi, dorind ca un
sfânt să fie în Împărăţia sfinţilor. Dacă Dumnezeu l-a luat din
această viaţă vremelnică şi din această mănăstire, El i-a dat viaţă
veşnică în locaşurile cereşti. De aceea vreau să îndeplinesc mai
repede porunca acestui sfânt bărbat”. Ascultând de la armean
astfel de cuvinte, egumenul l-a tuns în sfântul cin monahal, dând
sfaturi doctorului să fie mai iscusit în vindecarea sufletului decât în
cea a trupurilor străine, urmând fericitului Agapit. Şi-a petrecut
viaţa în nevoinţe plăcute lui Dumnezeu, şi aici, în Mănăstirea Pe-
cerska, a primit şi fericitul sfârşit, în cinstea Doctorului sufletelor şi
trupurilor, a Domnului nostru Iisus Hristos, a Căruia este slava,
împreună şi cu Părintele Său fără de început şi cu Preasfântul, bunul
şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


