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Cuvânt înainte al editorului 

 

 

Prezentăm cititorilor noștri, în cărticica de 

față, viața și pătimirile unui mare mărturisitor rus 

de la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul 

celui de-al XX-lea. Sfântul Alexie s-a născut în 

Rusia într-o familie simplă și nevoiașă. Tatăl său, 

preotul de țară Ioan, a murit pe când Alexie era 

mic. Ca tânăr, Alexie a terminat seminarul și, 

după ce a primit povața și binecuvântarea 

Sfântului Ioan de Kronștadt, a fost hirotonit 

preot. După izbucnirea Revoluției bolșevice, 

Părintele Alexie a fost schingiuit în 1917 pentru 

credința sa neclintită. Scăpat de la moarte prin 

minune, a fost ales de Dumnezeu să păstorească 

turma Sa în Estonia, și, mai apoi, în Franța 

neortodoxă. Și aici viața Sfântului s-a dovedit un 

alt șir de suferințe și necazuri: neînțeles de 

familia care nu-i împărtășea grijile și preocupările 

duhovnicești, defăimat de unii enoriași și frați 

preoți, aflându-se aproape singur chiar și pe patul 

de moarte. Unica sa mângâiere era dragostea 

copiilor din parohie. Iată crucea preotului 
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desăvârșit, pildă de slujire a celor înstrăinați de 

patrie și de propria credință. 

Într-una dintre predicile sale închinate 

sfinților care s-au nevoit în pământul Rusiei, 

Sfântul Ioan Maximovici pomenea și de Părintele 

Alexie Medvedkov, protoiereul din Ugina, zi-

când: „În Franța, cu câțiva ani în urmă, pe când 

era mutat un cimitir, muncitorii au deschis un 

mormânt și deodată au dat înapoi înfricoșați: 

descoperiseră neatins de stricăciune trupul unui 

preot ortodox îmbrăcat cu toate veșmintele sale. 

S-a dovedit că acest preot răposase de mai bine 

de șaisprezece ani. Murise de cancer și, deși de 

obicei în această boală trupul omenesc se 

descompune de viu, el zăcea nestricat. Acesta se 

află acum aproape de Paris
1
.” 

Am socotit de folos să adăugăm și cu-

vântul dureros dar răspicat al Sfântului Ioan 

despre diaspora rusă contemporană și Sfântului 

Alexie, cuvânt care credem că este o radiografie

                                                 
1
 Sfântul Ioan Maximovici, Predici și îndrumări 

duhovnicești, Editura Sophia, București, 2006, pg. 109 (n. 

ed.). 
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duhovnicească desăvârșită și un rezumat al 

întregii sale lucrări și jertfe ca Arhiepiscop al 

rușilor din afara granițelor. Și cât de asemănă-

toare cu aceasta este și starea diasporei române, 

cu marile ei drame, ba de multe ori chiar tragedii! 

Nu se cuvine să încheiem această scurtă 

prezentare fără să mulțumim Preacuvioasei Maici 

Aimilianie, Stareța Mănăstirii Acoperământul 

Maicii Domnului, Bussy-en-Othe, și Maicii de 

limbă română Athanasia, pentru rugăciunile, 

binecuvântarea și materialele cu care au însoțit 

publicarea prezentei ediții. 

Fie ca bunul Dumnezeu să ne lumineze să 

aflăm, atât în viața Sfântului Alexie, cât și în 

cuvântul realist al Sfântului Ioan, conștientizare 

și putere spre a pune în fiecare zi început bun în 

războiul, uneori crâncen, cu propriile noastre 

patimi și neputințe. Amin! 

 

 

Cătălin Grigore 

 



 

 

 



7 
 

Troparul Sfântului Alexie de Ugina (glas 3) 

 

Bine-plăcut păstor al lui Hristos, fost-ai dreptar 

credinței și chip milostivirii. Arzând întru grijă 

pentru turma ta în pământ străin, descope-

ritu-te-ai slăvit de Domnul. Pentru aceasta, 

odihnind cu trupul întru nestricăciune și cu duhul 

stând înaintea scaunului ceresc, roagă-l pre 

Hristos Dumnezeu să ne întărească întru 

dreapta-credință și cucernicie și să mântuiască 

sufletele noastre. 

 

Condacul Sfântului Alexie de Ugina (glas 4) 

 

Pildă de credință și chip al milostivirii, prin 

viețuirea ta cucernică te-ai arătat pre tine turmei 

tale adevărat slujitor al Împăratului nostru 

Dumnezeu. Drept aceea, acum cu îngerii te 

bucuri în cereștile sălașuri. O, Cuvioase Alexie, 

sfințitule mărturisitor, roagă-l pe Hristos 

Dumnezeu să întărească credința cea adevărată, 

pacea și dragostea în tot pământul și să 

mântuiască sufletele noastre.                            

 


