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Partea întâi

În umbrã

L a 19 iulie 1759 (dupã ultimele descoperiri, în
1754), în familia negustorului Isidor Moºnin din
Kursk s-a nãscut un bãiat, primind la botez

numele de Prohor. Pe atunci, în Rusia, domnea Elisabeta,
fiica lui Petru cel Mare. Încã mai erau resimþite zguduirile
teribile pricinuite, la începutul secolului, de cãtre tatãl sãu,
necruþãtorul revo luþionar imperial. La curte se organizau
baluri. Ieºeau ca din cutie, la comanda veselei împãrãtese,
pavilioane de vânãtoare, ermitaje romantice, palate cu
pilaºtri de vânãtoare, datorate imaginaþiei blazate cu care
era înzestrat arhitectul italian Rastrelli. În ceasurile de
pocãinþã – cãci ea le avea–  suverana simþea nevoia sã se



retragã la mãnãstire. Rastrelli a introdus în Rusia un baroc
dulceag, ai cãrui îngeraºi auriþi ºi bucãlaþi se jucau nepedep-
siþi pe pereþii înalþi ai iconostaselor, sub privirea asprã ºi
neîngãduitoare a chipurilor de pe icoane.

Toate aceste inovaþii însã nu atingeau provincia. Clasa
negustoreascã, de care aparþinea familia Moºnin, rãmânea
puternic tradiþionalistã ºi pãstra neatinse vechile obiceiuri.
Îmbrãcaþi în caftan, ca în vremurile bune de altãdatã, voinici
ºi cu barbã (interzisã la curte), membrii acestei clase donau
Bisericii bani ºi fii, ceea ce nobilii, cu ochii þintã la Franþa lui
Ludovic al XV-lea, nu fãceau aproape deloc.

Între timp, municipalitatea oraºului Kursk a hotãrât sã
construiascã o catedralã, al cãrei plan fusese conceput de
celebrul Rastrelli. Lucrãrile i-au fost încredinþate lui Isidor
Moºnin (tatãl micului Prohor), care avea o fabricã de cãrã -
mizi ºi se bucura de reputaþia unui antreprenor de clãdiri
integru ºi conºtiincios. El a murit însã de tânãr, înainte de a-ºi
termina lucrarea. Vãduva lui, Agata, ºi-a luat în continuare
aceastã sarcinã. Ce se ºtie despre aceastã femeie, cãreia
Prohor îi datora tot ce avea mai bun în el?

Agata Moºnin gãsea timp nu numai sã-ºi conducã negus-
toria ºi casa, sã-ºi creascã cei doi fii, pe Alexei ºi pe Prohor,
sã supravegheze zidirea catedralei, ci îºi mai gãsea timp sã
aducã în casa ei, sã instruiascã, sã înzestreze ºi sã mãrite în
mod convenabil fetele orfane, a cãror soartã, în acele vre-
muri, era cât se poate de tristã.

Prohor avea ºapte ani când, pentru prima oarã,
„supranaturalul“ ºi-a fãcut apariþia în aceastã calmã exis-
tenþã provincialã. Cãci în timpul când venise, împreunã cu
mama sa, sã vadã catedrala ce era în construcþie, copilul a
cãzut de pe înãlþimea schelei ce înconjura clopotniþa,
rãmânând viu ºi nevãtãmat. La vârsta de 10 ani, o boalã
necunoscutã l-a dus la un pas de moarte. Agata se deznãdãj-
duise de viaþa fiului sãu, când acesta a avut un vis, în care i
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s-a arãtat Maica Domnului pentru a-l înºtiinþa cã Ea în per-
soanã va veni ºi-l va vindeca. ªi, într-adevãr, peste câteva
zile, icoana Semnul Maicii Domnului din Kursk, socotitã
fãcãtoare de minuni, a trecut în procesiune pe strãzile ora -
ºului. În momentul când procesiunea se apropia de casa
Moºnin, s-a dezlãnþuit o furtunã însoþitã de o ploaie torenþialã.
Pentru a feri icoana, credincioºii au adus-o în curte. Agata
s-a folosit de acest prilej pentru a-l coborî pe fiul ei ºi bol-
navul s-a vindecat. Sã fi fost oare un fapt divers ori niºte
neînsemnate minuni mici cu care credincioºii sunt rãsplãtiþi
mãcar odatã în viaþa lor?

Dar aici a fost ceva mai mult. „Fericitã eºti tu, femeie
vãduvã – îi zise într-o zi Agatei un nebun pentru Hristos,
întâlnind-o pe stradã cu cei doi bãieþi – fericitã eºti tu, cã ai
un fiu care va deveni un puternic mijlo citor înaintea Sfintei
Treimi, un închinãtor pentru lumea întreagã.“ Lumea vor-
bea despre acest nebun pentru Hristos cã are darul cunoaº -
terii viitorului.

Un nebun pentru Hristos. Nu ne puterm imagina o Rusie
fãrã aceste fiinþe ciudate, cu grai enigmatic, cu gesturi dez -
ordonate, adeseori simbolice, ca ale profeþilor din vechime,
care se plimbau îmbrãcaþi în zdrenþe ori dezgoliþi, ca Isaia –
fãrã adãpost, prin frig ºi zãpadã, culcându-se sub prid-
voarele bisericilor, târând lanþuri grele, impunându-ºi cele
mai aspre nevoinþe ºi alegându-ºi ca supremã ascezã ne -
bunia. Pentru un occidental cu spirit cartezian, faptul însuºi
de a-þi arunca o manta gãuritã de bufon peste inteligenþa ta
este dovada unui supãrãtor dezechilibru. În Orient existã alt
punct de vedere. Nebunii pentru Hristos – saloi – existau în
Bizanþ, iar în Rusia au fost canonizaþi treizeci ºi cinci dintre
aceºtia. În timpul vieþii unii au fost persecutaþi ºi maltrataþi.
Dorind Crucea, ei rãbdau ocara. Desigur, au existat printre
ei isterici ºi impostori, dar adevãraþii nebuni pentru Hristos
erau ca niºte copii ai lui Dumnezeu, fãceau parte dintre „cei

Viata si profetiile Sfântului Serafim de Sarov, , 7



Cuprins

PARTEA ÎNTÂI / 5

În umbrã / 5
În pustie / 9
Fratele începãtor / 12
Moºtenirea isihasmului / 17
Boala / 21
Monah, diacon, preot / 22
Pustnicul / 26
„Mica pustie îndepãrtatã“ / 28
Canonul / 31
Animalele / 32
Diavolul / 33
Postul / 34
Rugãciunea / 35
Iertarea greºalelor / 36
Tãcerea / 40
Pacea / 41
Zãvorâtul / 43

PARTEA A DOUA / 46

În plinã luminã / 46
Împãratul / 48
Stareþul / 49
Rezultatul ascezei / 51
Cum acþioneazã clarviziunea / 52
Ascezã ºi simboluri / 55
Femeile / 57
Copiii / 61
O altã imagine / 62
Tãmãduitorul / 64



Izvorul Sfântului Serafim / 65
Egumenul Nifon / 66
Bisericile / 71
Pravila / 74
Minunile / 76
Moartea / 78
Prima rândunicã / 81
Presentimente triste / 84
Slãvita Împãrãteasã a Cerului / 89

PARTEA A TREIA / 93

Purtãtorul unui mesaj / 93
Scopul vieþii creºtine / 97
A-L vedea pe Dumnezeu / 98
Trufia minþii – piedicã pentru clarviziune / 101
Rãspândirea mesajului / 104
Monah ºi laic / 105
Purtarea noastrã în viaþa pãmânteascã / 106
Schimbarea la Faþã / 107
Marea cãlãtorie / 109
Cei rãmaºi / 112
Necazuri prezise / 114
Vizitatorul din afarã / 115
„Noul Ierusalim“ / 118
„Nebuni pentru Hristos“ / 121
Pelaghia Ivanovna / 122
Parascheva Ivanovna / 125
În plinã acþiune / 126
Deznodãmântul / 128
Proslãvirea / 133
Un viitor sumbru / 136
Sfântul Serafim ºi timpurile noi. Nebunia crucii / 138
Maica Domnului ºi fe me ia rusã / 139
Influenþe postume / 141
Importanþa universalã a mesajului Sfântului Serafim / 142
Învãþãturile duhovniceºti / 144

Viata si profetiile Sfântului Serafim de Sarov, , 159


