
Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RomAniei
DUHANIN, VALERI

Noile minuni ale SfAntului Serghie de la Radonej I pr. Valeri
Duhanin; trad. din lb. rusd de Denis Chiriac; carte tipiriti cu
binecuvAntarea inaltpreasfinlitului Teofan, MitropolituI
Moldovei qi Bucovinei. - Iagi : Doxologi4 20L8

ISBN 978-60 6-666-7 44-9

I. Chiriac, Denis (trad.)

2

@ Editura DOXOLOGIA, 2018
ISBN 9 78-6 0 6- 666-7 44-9

Pr. Valeri Duhanin

Noile minuni ale

SfAntului Serghie de la Radonej

Traducere din limba rusd de
DrNrs Cumrac

Carte tipiritd cu binecuvAntarea
inaltpreasfinlitutui

TEOFAN
Mitropolitul Moldovei gi Bucovinei

DOXOLOGIA
Iaqi,2018



Cuprins

Egumenul pimAntului rus ......... .......................7

Noile minuni ale SfAntutui Serghie ..............20

,,Mi ingrijesc Ai mai mult pentru cei dintre voi aftafi

Pirintele Miheia gi darurile SfAntului Serghie .............27

,,Nu pleca!" ..,,............ ......................32

,,Nu ai pulind sate?" ......................34

Nu negliia molebenul fratilor .....35

,,lald,vine ucenicul Sf Antului Serghie' ............'.............. 39

,,Nu egti pirisiti" .......43

Milostivire fali de o fosti atee ..................................-..,.....46

L-avdztrtpe SfAntul Serghie .......48

Salvarea de ta suicid ......................51

Ulei sfAnt de la candeta SfAntului Serghie .....................53

,,Aceasta este sofia ta!" ........... .......55

Luminife deasupra raclei ............-57

,,Nu existi un asemenea bolnav" ..................58

Durerile au trecut ........60

Lidia Sergheevna ................ .....,,....62

,,Mama voastri va veni curAnd" ....................69

Rugiciunea copitutui gi curcubeut ................. .................. 72

Harul primit de la moaqtele SfAntului Serghie .............74



6

Povestea schimbitorului de cilduri, firi vreo minune
speciali .,.............76

Istorisiri mici, dar adevirate .......79

,,Aceasti vedenie mi intiregte gi mi bucuri" ................84

SfAntul Serghie se ingrijegte de tofi ..............85

,,Deparcd cineva m-a dus de mini" .....88

La Ortodoxie prin SfAntul Serghie ................89

Prin vindecare minunati, spre credinfi qi preofie ..,,,,,,91

,,Domnul ne-a dat copilag pentru rugiciunile
Pirintelui Serghie" .............93

,,Eqti mulfumilt?" ......94

Cum SfAntul Serghie a salvat Academia Teologici
din Moscova ............. ............98

,,Aceasti noti nu-mi aparline" .....................108

Calea spre Awa Serghie ......110

,,5-at fi putut gi mai mult, dan.,," ................L17

Izbivirea de fumat ...1"L8

Rugiciunea dinaintea examenului ... 121

Aiutor neagteptat ......T22

Vindecarea de diatezn ................ ...................124

Pirintele Kiril seamdni cu Sfintul Serghie .................1-25

,,Cine este la voi cel mai mare?" .....,,,............................. L35

Testamentul duhovnicesc al Sfintului Serghie ........... Lg7

Egumenu! pim6ntului rus

Fiecare dintre noi are cAte un sfAnt pe care il iubegte
in mod special gi cdruia i se adreseazd mereu, ir necaz
gi in bucurii, tr nddejde qi in agteptdri. Rugiciune atald
de acegti sfinli este mereu ascultatl, iar vielile 1or, ca
niqte stele ciliuzitoare, ne conduc in calea spre cer.

Sfanful Serghie de la Radonejface parte din rAndul
unor asemenea sfinfi apropiafi inimii dintre cei mai iu-
biti. El poartd numele de ,,Egumen al p6m6ntului rus"
fiindcd este important nu doar pentru o localitate izolatd,
ci pentru irrtreaga Rusie. Egumenul este stareful mdnds-
tirii, cel care se ingrijegte de inflorirea ei duhovniceasc5,
iar SfAntul Serghie este povdluitorul duhovnicesc al i:r-
tregului pdmAnt rusesc.

Existi o tradilie potrivit cdreia SfAntul Serghie i s-a
ardtat Stareplui Alexei de la,,Pustia SfAntuluiZosima" .

tn1919,in Rusia a avut loc un fenomennemaiauzit pAni
atunci: peste tot erau,,inspectate" moagtele sfinf,lor. Aga
puterea atee, r6nind inima poporului rus, fHcea o mare fd-
rddelege: igi bitea joc de odoarele Bisericii. Au fost desdri-
se qi,,inspectate" gi moagtele Sf6ntului Serghie. Stareful
Alexei de la ,,Pustia Sf6ntuluiZosima" era multintristat
din pricina acestei intAmpldri, fiind nedumerit de ce
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Dumnezeuingdduie aga ceva. Odata, seara, pe cAnd st5-

tea la rugeciune, i s-a ardtat SfAntul Serghie gi i-a spus:

,,Roagd-te gi postegte trei zile gi ili voi sPune ceea de ce ai

nevoie". ir-, cea de-a treia zi, i s-a ardtatsf6ntul Serghie cu

urmdtorul rispuns: ,,Atunci cAnd tot poporul rus trece

prin necazuri, trebuie Ei eu, impreuni cu el, sd trec prin
vreun necaz".

Compasiunea gi ajutorul sincer, duse pAnd la uitare
totald de sine: iatd ce-l distingea mereu pe SfAntul Ser-

ghie. De aceea, SfAntul Serghie mai este numit Ei mare-

le purtitor al necazurilor pdmAntului rus. Orice laecaz

se rdsfrAngea asupra sufletului SfAntului, deindatd era

gi in5llat impreun[ cu rug5ciunea sa la tronul lui Dum-
rtez,ett, pentru ca acolo, la Tat5l Ceresc, sd-gi gdseascd

alinarea. Cazuriuimitoare de astfel de ajutor sunt pre-

zentate gi in paginile acestei cirli.
SfAntul serghie este un sfAnt apropiat de poporul

simplu. Nu a fost teolog, nici orator cunoscut sau scrii-

tor bine instruit, care uluia mintea cititorilor sau ascul-

t[torilor prin profunzimea gAndurilor sale. La incepuf
inv5ff,tura i se dddea foarte greu. Iqi ficea cu smerenie

munca zllnicd,la fel ca oriqicare om simplu. Constru-
ind chilii pentru strlini gi primind pAine mucegdit[,
SfAntul Serghieimpdrtdgea soarta poporului simplu. El

a fost cu poporul qi de aceea oamenii erau atrasi de

persoana lui.
Caracteristici distinctivd a monahismului rus, mo-

delul inalt qi demn pe care ni l-a l5sat SfAntul Serghie

const5 in faptul ci nu s-a oprit la nevoin! a sa izolatd, ci
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iubirea fa[5 de Dumnezeu era insolitd de o iubire si o

milostivire neobignuitd fal| de aproapele. IntroducAnd

in mdndstire regulamentul de viald obqteascd, SfAntuI

Serghie a r6nduit ,,sd-i addposteasci pe cei sdraci 9i pe

c5litori gi sd nu-i refuze pe cei care cet", explicAnd cd

de implinirea acestei datorii crestine depinde inflorirea

viitoare a mdnf,stirii. in milostivirea MXndstirii ,,Sfdnta

Treime" din vremea SfAntului Serghie, ba chiar 9i din
toate veacurile de dupd el, se ascunde simplitatea 9i

deschiderea sufletului Egumenului insugi, o jertfelni-

cie Ei o ddrnicie ieEite din comun'
Milostivirea SfAntului pentru oamenii din orice pd-

turl sociald gi de orice vArsti ni-lface apropiat nou5.

Daci am fi avut posibilitatea sX urmirim ce oameni ve-

neau la SfAntul serghie de-a lungul celor qapte secole,

am fi fost martorii aceleiaqi realit6{i. Bogali Ei sdraci, in-

struifi gi negcolili, fele inalte 9i oameni simpli c5lcau in
Mdnistirea ,,SfAnta Treime" ca s[-gi puni in fala SfAn-

tului Serghie agteptdrile gi speranlele ascunse, necazurile

gi amf,r5ciunile, ca sX suspine in rugdciune din adAncul

inimii lor in fala moagtelor Egumenului pdmAntului
rus. Oamenii veneau la SfAntul serghie inci din timpul
vielii sale, adunAndu-se din diverse pirli ale ldrii. Fie

cd era vorba de cneaz, de boier, de ostas sau de simplu

fdran, toti veneau la smeritul serghie, gtiind cd prin el

Dumnezeu le va auzi rugdmintea, ci-i va ajuta neapd-

rat, cd le va dezlega legHtura problemelor vielii 1or, cd

le va binecuvAnta lucrarea pe care o aveau in fa!5.
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PAnd in momentul de fald,,rusul caute un Staref in-
seteazd s5-gi verse in fala lui necazurile, sE primeascd
dezlegarea 1or. $i cAt de mult inseteazd sufleful rusesc
din pricina lipsei acestuia. SfAntul Serghie a fost acel
Stare! adevdrat, care vedea voinla lui Dumnezeu pentru
fiecare om. El vedea gi qtia ce i-a pregdtit Dornnul fiecdrui
suflet in parte, iar in rugdciunile sale binepl5-cute li ce.ea
Tatdlui ceresc ajutorul necesar pentru omul respectiv.

Dupd cuvintele ucenicului sdu, Epifanie cel inlelept,
Avva Serghie ,,era caurrtizvor de binefaceri pentru tofi cei
care veneau Ia e1... Mulfi veneau nu numai de aproape,
ci gi de departe, din orage gi !6ri trdepdrtate, doar pen-
tru a-l vedea qiaauzide la el un cuvAnt. $i tofi primeau
cuvAnt de mare folos qi mAntuire sufleteascd... Pe mulfi
iiinvdla prin cuvAntul sdu mAntuitor de suflete giii de-
termina sd se intoarci cu pocHinfd la Dumnezeu".Era
pentru pdcdtogi un ,,mijlocitor fidel", care ii aducea de
la pdcat la virtute.

InsI SfAntul Serghie nu numai cH a fost cu noi, el rd-
mAne cu noi gi astdzi. Orice suflet suferind care vars6tn
fala lui, impreund cu lacrimile, problemele. aqteptHrile
gi necazurile este auzit de SfAntul lui Dumnezeu. PAnd

acum, SfAntul Serghie rdmAne, pentru tofi cei care il in-
voci in rugdciune, cel care a fost gi in timptrl vielii sale
pdmAntegti pentru o mullime de oameni care veneau la
mdndstirea lui.

il cinstirr, pe SfAntul Serghie, pe ucenicii sdi, preflrm
gi pe ucenicii ucenicilor sdi. Iar acest fapt ne spune ci el
a fost capabil sd pund bazeleunei traditii dtrhovnicegti:
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flacdra credinfei sale personale, a vielii sale duhovni-
cegti a aprins alte fldcdri, care au trecut prin veacuri
pAnd in vremurile noastre. De aceea, insdgi vedenia
primiti de SfAntul Serghie referitoare la o mullime de

pHsiri ,,foarte frumoase", prefigurare a mullimii de

ucenici cu daruri duhovnicegti uimitoare, s-a implinit
deja in mod minunat prin pronia dumnezeiascd.

Sd ne amintim de aceastd vedenie: ,,Odatd, seara

tdrziu, SfAntul igi fdcea pravila Ei se ruga pentru frali,
ca Domul s6-i ajute in muncile gi nevoinfele lor zilrrice.
Afunci, pe cAnd se ruga aga, deodatd, a auzit o voce care

il chema: <Serghie!". SfAntul a fost uimit de chemarea

care a rdsunat in tdcerea noplii Ei, sdvArgind rugHciu-

nea, a deschis ferestruica chiliei sale, voind sd-l vadd pe

cel care vorbise. Pe neagteptate, a avut o vedenie minu-
nat6: din cer a strilucit o lumin6 orbitoare, mai intensd

decAt lumina zi\ei, carc a alungat intunericul noplii,
astfel incAt noaptea a devenit mai luminoasd decAt ziua.

Glasul respectiv a rdsunat din nou: "Serghie! Te rogi
pentru fiii tei duhovniceqti: Domnul li-a primit rugS-

ciunea. Uitd-te atent gi vei vedea ce mulfime de monahi
ai adunat sub indrumarea ta, in nurnele Sfintei gi de

viali fdcdtoarei Treimi>. $i Serghie avdzutin fafa sa o

mullime de plsdri frumoase, care zbsrau nu numai
prin mdnlstire, ci gi in jurul s6u. Glasul respectiv s-a

auzltdin nou: <La fel de numeroqi vor fi ucenicii tdi, ca

gi stolurile de pdsdri pe care le-ai vdzut. $i dupd tine,
numdrul lor nu va sdrdci, numai dacd vor dori sd p5-
geascX pe urmele talerr".
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Istoria ne-a pdstrat date interesante despre modul
cum s-a inmullit numdrul ucenicilor SfAntului Serghie.

S-ar pirea cd este vorba despre o statisticd seaci, ins5 ea

mdrturiseste despre renagterea inceputl odatd cu SfAn-

tul Serghie. in primii o sutd de ani ai jugului tdtaro-mon-
gof adicd dn1240 p6ndin 1340,inRusia au apdrutnumai
30 de mdndstiri noi, in timp ce Biserica Rusd practic nu
a mai cunoscut sfin(i preacuviosi noi. Mai tArziu, in de-
cursul unui secol, lucrurile se schimbd in mod radical.
Din momentul cAnd SfAntul Serghie a inceput sd-gi
adune ucenici, au fostinfiin{ate aproape 150 de minds-
tiri noi, iar din m5ndstirea SfAntului au ieqit aproximativ
100 de monahi canonizafi de Biseric5. Majoritatea sfinli-
lor din secolele al XIV-lea qi al XV-Iea erau fie ucenici,
fie ,,interlocutori" ai SfAntului, adicd persoane care au
primit o influentd duhovniceasci din partea SfAntului
Serghie.

Iati incd o caracteristici distinctivd a personalitf,lii
SfAntului Serghie. El a fost cel care a contribuit in mod
esential la eliberarea din jrgrl tltaro-mongol. La o primd
analizd, ni s-ar pArea: ce ar putea sX-i dea pimAntului
nataf inrobit de invadatori eterodocgi, un monah smerit
care muncea in desigul pddurii? Ce rol istoric ar fi putut
sd joace? Cum, firi sd ia in mAinile sale sabia Ei fdrd sH

facd politicd., ar fi putut sd contribuie la eliberarea pa-
triei sale? insd d"acd ne vom aduce aminte de conflictele
neincetate dintre crreji qi de slXbirea general5 a duhului
poporului, devenite cauze principale ale ingenuncherii
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Rusiei, atunci vom inlelege aportul SfAntului Serghie

intr-o noud cheie.
Rusia a fdcut un mare lucru: cu un pre! ingrozitor

pentru sine, a ocrotit Europa de tdtaro-mongoli. Insd,

sub povara grea a stdpAnirii strdine, poporul rus igi pier-

dea reperele, se stingea din puncful de vedere al creati-

vitd(ii, aqteptAnd in permanenld noi atacuri din partea
hoardei sdlbatice, se ingrijea doar pentru pAinea cea de

toate zilele. in timpul nagterii SfAntului oamenii se uitau
cu fricd in direclia Hoardei de Aur, copiii erau speriafi

cu numele invadatorilor si erau pufiniin Rusia cei care

sperau in renagterea patriei 1or, gAndindu-se mai mult
la propria prosperitate.

in aceste condilii, era nevoie de un model exceplio-
nai de ridicare deasupra tuturor necazurilor pdmAntegti,

deasupra nevoii de pAinea de toate zilele. Un model de

slujire fdrd compromisuri a lui Dumnezeu gi a patriei'
insi, pentru a parcurge aceastd cale duhovniceascX, era

nevoie de o lepidare totalH de lume, de retragerea din
ea. Aceast[ cale a fost urmati de SfAntul Serghie din
Radonej. Voiogie gi forld duhovniceasci: iatd ce-i lipsea

poporului rus din secolul aI XIV-lea gi ce a putut sI in-
suflein sufletele oamenilor SfAntul. De aceea, indoiala 9i
intrebarea marelui crrcaz Dimitri: ,,S5-l infrunt pe duq-

manul fioros?" puteau frdezlegate doar de SfAntul Ser-

ghie. Cel care l-a biruit mai intAi pe cel mai fioros duqman,

diavolul, acela avea suficientd forld moral5 pentru bi-
ruinfa asupra dugmanului patriei. Vorbind la nlodul
general, in persoana SfAntului Serghie de la Radonej se

=*
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combinau o for!6 neobignuitd a duhului qi o smerenie
profundd. Din viala sa gtim ci nu a luptat.niciodati
pentru intAietate, cd nu cduta faimd gi cd, chiar sH-

vArgind minuni uimitoare, se strdduia sd le ascundd de
ochii oamenilor. $i in facerea de minuni a fost pAnd la
capdt fidel modestiei, smereniei Ei blAndefii care l-au
car acterizat intre a ga viaf 5.

Astfel, SfAntul a ficut sd izvorasci apd din pdmAnf
prin rugdciune, doar dupd murmurul fralilor care se

plAngeau din cauza lipsei de apd potabild gi le-a interzis
sH numeascd izvorul respectiv cu numele sdu: ,,Sd nu aud
niciodatd cd numifi acest izvor cu numele meu, pentru
cd nu eu sunt cel care v-am dat ap4 ci Dumnezeu ne-a
ddruit-o nou5, nevrednicilor". Locul acela s-a pierdut
in decursul veacurilor qi a fost localizat cu aproximafie,
pe bazaunor date indirecte.

SfAntul Serghie l-a inviat pe tAn5rut mor! totodatd
convingAndu-l pe tat6l siu ci bdiatul doar a inghelat
pe drum qi cd tatdl sHtu din gregealH, acrezrttcd este mort:
,,Atunci cAnd il aduceai pe biiatul tdu aici, el a ajuns
neputincios din pricina gerului aprig gi !i s-a pdrut ci a
murit in chilie s-a incHlzi! iar tu crezi cd ainviat". Aju-
tAndu-i pe oameni, SfAntul Serghie igi ascundea minu-
nile din pricina smereniei sale. PAnI in momentul de
la!d,, ajutorul minunat al SfAntului rdmAne adesea ne-
cunoscut pentru ceilalfi.

Unicitatea SfAntului Serghie constd in faptul cd este
primul sfAnt rus cdruia Maica Domnului i s-a ardtat nu
in vedenie sau in vis ugor, ci in mod direct. Precum se
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presupune, momentul acesta a avut locin anul 1"385, cu

cAfiva ani tnaintea adormirii sale. Acest eveniment este

prdznuit in Lavr[ in fiecare an pe 24 august, conform
calendarului bisericesc (6 septembrie pe stil nou). Pe

deasupra, in cinstea acestei ardtdri, in fiecare vineri
seari se sdvArgegte slujba cu acatistul Maicii Domnului
in Catedrala,,Sfdnta Treime".

Aceastd intAmplare minunatd a avut loc aga. Seara

tdrziu, vineri, dupH o rugdciune sArguincioas5 la Maica
Domnului, SfAntul Serghie s-a agezat sd se odihneascd

gi i-a spus deodati ucenicului sdu Miheia: ,,Ptlegfieazd,
fiule, pentru cd acum vom avea parte de o vizitd minu-
nat5 gi de negrdit". Deodatd s-a auzitun glas: ,,Vine Prea-

curata!". SfAntul a iegitin pridvorul chiliei sale fiind or-
bit de o lumind mai puternicd decAt cea solard. A v6-
zut-o pe Maica Domnuluiirtr-o strdlucire neobignuiti.
Cu ea erau Apostolii Petru qi Ioan. SfAntul s-a inchinat
in fala 1o{, iar Maica Domnului s-a atins de el qi i-a spus:

,,Nu te teme, alesul rneu. Am venit sd te vizitez. Nu te
intrista, cdci rugdciunea ta pentru ucenici gi pentru mH-

nHstire a fost ascultatd; de acum, mindstirea ta va avea

belgug in toate; nu numai in timpul vielii tale, ci qi

dupH plecarea ta la Dumnezeu. Nu voi pdrdsi acest loc Ei

ii voi da cu ddmicie celenecesare, pdzind-o qi ocrotind-o".
Maica Domnului a promis cd nu va pdrdsi niciodatd

mdndstirea SfAntului Serghie. Prin urmare, Lavra este

una dintre grddinile Maicii Domnului. Acest loc a fost

sfinlit de picioarele Ndscdtoarei de Dumnezeu. Iatd
motivul pentru care cei care Ei-au legat viafa de Lavra

15
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,,SfAntaTreime" a SfAntului Serghie simt acoperdmAn-

tul ei haric asupra lor.
Dupd cum gtim, intreaga viala a SfAntului a repre-

zentat o slujire a Preasfintei Treimi. Acest lucru a fost
profefit pAn6la nagterea sa in mod minunat printr-o
tripld proclamafie pe cAnd era in pAntecele maicii sale,

in timpul Liturghiei (iraintea citirii Sfintei Evanghelii, in
timpul Heruvicului gi in timp ce preotul rostea: ,,Sfin-
tele Sfinfilor..."). Preotul care l-a botezat Pe Prunc a

profef,t ,Nahlocaq gi slujitor al Sfintei Treimi". Aceeaqi

profelie a fost repetatd gi de Stareful monah care i-a lu-
minat mintea tAnirului Bartolomeu. IatH cd, impreund
cu fratele sHu $tefan, SfAntul Serghie construiegte pen-

tru prima datX in Rusia o bisericd cu hramul ,,SfAnta
Treime". Anume din acel moment ir Rusia au inceput
si se inalle mdn[stiri gi biserici cu hramul Sfintei Tre-

imi, dupi modelul mdndstirii lui Serghie. Nu este in-
tAmpldtoare nici aparifla icoanei ilustre a Sfintei Treimi,

pictatd de SfAntul Andrei Rubliov, icoani pictatd ,,in
cinstea gi spre lauda SfAntutrui Serghie".

Dar de ce biserica gi mhndstirea lui Serghie au fost

inchinate Sfintei Tieimi? Noi mdrturisim cd Dumnezeu

este Unul, dupd fiinfd, dar in trei ipostasuri. Treimea

reprezintd o unitate dumnezeiascd absolutd. Iar in Ru-

sia secolului aI XIV-lea domneau diverse discordii, mo-
tiv pentru care erau insuficiente forfe pentru a depdqi

tulburirile sociale. Epifanie cel inlelept scrie cd Awa a
inchinat biserica Sfintei Treimi ca, prin raportarea la
SfAnta Treime, sd se biruie discordia urii acestei lumi.
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Adic6, pentru poporul rus, biserica inchinatd Sfintei

Treimi a devenit simbolul unitdlii, al fraternit5lii, al in-

tdririi inteme.
Totuqi in spatele tufuror acestora se ascundea lu-

crarea duhormiceascH tainicl a SfAntului, in care min-

tea lui s-a tndlfat Ia vederea tainei Sfintei Treimi. Nu in
mod intAmpldtor, SfAntul Serghie este considerat ince-

pitorul nevoinfei contemplative in Rusia. Aceasta este

o nevoin!6 prin care pdrinlii isihaqti greci, contempo-

rani ai SfAntului Serghie, ajungeau Ia vederea luminii
necreate. in viala SfAntului vedem indicafii clare ale ve-

derii acestei lumini mai presus de lume.

Nevoitorii din Rusia Veche aveau mai des vedenii

ale puterilor intunericului. Fricile de acest fel nu au tre-

cut nici pe lAngd SfAntul Serghie in etapa inifiald a

nevoinlei sale. insd lucrarea lui duhovniceascd nu s-a

limitat doar la biruinla asuPra ispitelor vrdjmaEului.

SfAntului Serghie i s-a ardtat puterea cereascd inaltd:

sub chipul focului qi al luminii. Focul ceresc a fost vdzrtt

in timpul Liturghiei, in momentul sfinfirii darurilor.

Focul haric a cuprins tot altaruI gi-l inconjura pe Serghie

in timp ce slujea. Iar cAnd SfAntul Serghie se pregdtea

sd se impdrtigeascd cu Sfintele Taine, focul dumnezeiesc

s-a comprimat ,,caun vdl minunat" 9i a intrat in SfAn-

tul Potir. Astfel, SfAntul Serghie s-a impdrtigit cu focul,

precum se spune in Patericul Laurei Peqterilor din Kieo,

fdri sd se ard6, ca rugul nears din vechime, 9i fHrH sd se

misfuie".


