Zemřel známý starec Kyrill (Pavlov)
Jeden z nejznámějších a nejctěnějších ruských blahodatných starců se odebral na věčnost.
Pokračovatel věkovitých tradic ruského starectví, archimandrita Kyrill, byl zároveň duchovním
rádcem tří ruských patriarchů: Alexije I., Pimena, Alexije II. Za druhé světové války jako voják Ivan
Pavlov bojoval u Stalingradu. Byl vyznamenán jako válečný hrdina. V jednom rozbořeném domě
našel svaté evangelium. Co se tam dočetl, ho zasáhlo do duše. Od té chvíle je všude nosil s sebou.
Zažil hrozné boje, byl několikrát raněn. Později říkal, že utrpení, které národ zakusil ve válce,
nakonec pomohlo návratu Rusů k pravoslavné víře.
Po návratu z války šel rovnou do chrámu, vstoupil do semináře a jako jeden z nejlepších studentů
pokračoval na Moskevské duchovní akademii. Poté přijal mnišství v Trojicko-sergijevské lávře.
Dlouhá léta byl zpovědníkem mnišského bratrstva. Tuto službu konal s takovým soucitem a láskou,
až o něm mniši říkali, že jim není ani tak otcem, jako spíše matkou.
Při duchovním rozhovoru nikdy nikomu nevnucoval svůj názor. Vždy se nejprve otázal: „Co ty bys
chtěl učinit, co chceš dělat?“ A když mu ten, kdo ho žádal o radu, pověděl své přání, pokud bylo
přijatelné, řekl: „A k tomu ještě udělej to i to.“ Nikdy nepřikazoval: „To ti nedovoluji, uděláš to, co ti
povím!“ Přicházely za ním tisíce lidí. Prostory, kde přijímal návštěvy, byly od rána do večera plné
věřících. Vedl je k tomu, aby se naučili milovat dobro. Přecházela na ně z jeho osoby duchovní útěcha
a inspirace.
Samostatnou kapitolou by byla proroctví starce Kyrilla. Různým lidem předpověděl, co je čeká. To
samé lze říci i o jeho jasnovidnosti. Vyřkl i proroctví o tom, co postihne Rusko po jeho smrti (pro
všechny to byl další důvod k modlitbě, aby žil co nejdéle).
Jednu radu dával otec Kyrill všem: „Číst každý den evangelium a svůj život upravovat dle
příkladu Kristova.“ Jedné usoužené ženě pravil: „Kristus tě miluje, tak mimořádně tě miluje, že ti
dává své utrpení.“
Věčná paměť!
Video o starci Kyrillovi (v ruštině):
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