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TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ
PREZENŢA CUVÂNTULUI DUMNEZEIESC ÎN
ARHITECTURA BISERICEASCĂ
Diac. Asist. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE
Din momentul Înălţării Sale la cer Hristos (Cuvântul lui Dumnezeu cel
Întrupat) le-a promis Apostolilor Săi,şi prin ei întregii Biserici
dreptmăritoare că: „va fi cu ei până la sfârşitul veacurilor”.
Prezenţa Logosului Înomenit se face simţită în Biserică prin toate
Sfintele Slujbe şi rugăciuni pe care acesta le săvârşeşte, având conştiinţa
prezenţei Sale în mod real în mijlocul ei. Întreaga istorie poartă pecetea
Mântuitorului Hristos. Secole de-a rândul creştinii au trăit permanent
realitatea continuă a Logosului mântuitor, cu gândul la Împărăţia Sa cea
veşnică, locul deplinei lor comuniuni cu El. De aceea Cuvântul lui
Dumnezeu este prezent în toată viaţa noastră concretizându-se în slujbele
Bisericii. Cel mai important de reţinut este faptul că: toate aceste slujbe de
celebrare a cuvântului au avut dintotdeauna un singur nucleu: Sf. Euharistie,
prezenţa nemijlocită a Mântuitorului Hristos în viaţa lumii şi a oamenilor.
Primele secole creştine poartă vizibil amprenta Logosului. Sfinţii
Apostoli, urmând pilda Mântuitorului mergeau să se închine la templul: „în
care se aflau pururea, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu”(Lc 24,53;
F.A. 31,1) după Înălţarea Sa la ceruri. După plecarea lor din Ierusalim şi
risipirea în lume pentru predicarea Evangheliei, ei se rugau, atât în
sinagogile iudeice, cât şi în casele particulare unde se adunau pentru
frângerea pâinii.(F.A.7-8). Un rol important l-a jucat în istoria cultului
creştin din Ierusalim, în epoca din Ierusalim, aşa-numita cameră sau foişorul
de sus în care avusese loc Cina cea de Taină, devenind după aceea locul
întâlnirii Apostolilor după Înviere şi Înălţare, locul în care Sfinţii Apostoli
au fost adunaţi când Duhul s-a pogoorât peste dânşii la Cincizecime,
întemeindu-şi în chip văzut Biserica lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu
(Preot Prof. Ene Branişte, Liturgica generală, vol II, Ed. Episcopiei Dunării
de Jos, Galaţi 2002, p. 10).
Până la sfârşitul secolului II, nu avem nici o mărturie despre
existenţa unor construcţii speciale în care să se desfăşoare cultul creştin.
Totuşi, datorită numărului în creştere al creştinilor, se construiesc în casele
particulare încăperi speciale pentru cult şi catehizare, folosite numai în acest
scop. Cu timpul adunările creştine din case în vederea cultului, capătă
numele de eclesiae, biserici. Termenul de eclesiae era dat mai cu seamă
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locului unde se ţinea adunarea, iar pentru denumirea locaşului de cult se
întrebuinţa denumirea de: casă a Domnului (Ibidem, p.11). În timpul
persecuţiilor, creştinii săvârşeau frângerea pâinii în locuri ascunse, numite
catacombe.
Din secolul II încep să se construiască cele dintâi biserici creştine cu
destinaţie fixă: de săvârşire a cultului. Mărturiile sunt grăitoare în acest sens,
aşa că existenţa primelor locaşuri de cult este atestată în: „Testamentum
Domini ”(cart. I, cap.19); „Constituţiile Apostolice” (cart.II, cap. 57),
„Didascalia celor 12 Apostoli” , precum şi izvoare literare care mărturisesc
despre existenţa bisericilor creştine în secolul III: „Actele martirice ale Sf.
Marin din Cezarea Palestinei”, Origen, Sf. Grigorie de Nyssa (care
aminteşte de o Biserică mare zidită de Sf. Grigorie Taumaturgul la
Neocezarea (Viaţa Sf. Grigorie Taumaturgul, P.E., col 1654, apud Ene
Branişte, op.cit., p.13).
În toate aceste locaşuri de cult, prezenţa Logosului se făcea simţită,
atât prin frângerea pâinii (în mod real), cât şi în mod sibolic, începând de la
forma bisericii şi până la pictură şi obiectele de cult. În acest sens
menţionăm existenţa unui sarcofag creştin din secolul al IV-lea, pe suprafaţa
căruia Hristos Logosul este reprezentat ca Stăpân al Universului: Hristos cel
Cosmic: „Între două cartuşe elaborat sculptate în centrul frizei de marmură
de-a lungul sarcofagului stă Hristos îngropat, puţin mai înalt decât celelalte
figuri aflate de o parte şi de alta a Sa…Sub picioarele Sale apare o
personificare a cosmosului. „El trebuie să împărăţească” spune Pavel, „până
ce va pune pe vrăjmaşii săi aşternut picioarelor Sale. Vrăjmaşul cel de pe
urmă care a fost nimic este moartea” (I Corinteni 15, 25-26) (Jaroslav
Pelikan, Iisus de-a lungul secolelor, Ed.Humanitas, Bucureşti 2000, p.74).
În timpul împăratului Constantin cel Mare, cel care prin edictul său
(313) a dat libertate de manifestare creştinilor: biserica ca locaş de cult
începe să îmbrace frumoase forme arhitecturale. Se remarcă biserici cu
arhitectură splendindă cum ar fi: „Sfinţilor Apostoli” din Constantinopol –
zidită de Constantin cel Mare, în formă de cruce, Biserica Sf. Mormânt,
având formă rotundă; Biserica Înălţării Domnului – zidită de Împărăteasa
Elena lângă Ierusalim, pe Muntele Măslinilor, Catedrala „Sf. Sofia” din
Edesa şi Biserica Maicii Domnului din Amida – construită în formă de
pătrat; Biserica Maicii Domnului – Vlaherul din Constantinopol; catedrala
„Sfintei Înţelepciuni” din Constantinopol, zidită de Constantin cel Mare,
fiind capodopera vremii sale şi a veacurilor următoare, neîntrecută în
strălucire nici până astăzi (Ibidem, p.19).
În toate aceste lăcaşuri de cult, Logosul este o prezentă permanentă,
deoarece biserica devine în cultul creştin o „interpretare a universului în
lumina înţelepciunii dumnezeieşti, decât în cea a înţelepciunii omeneşti;
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întreaga creatură fiind pătrunsă de Cuvântul lui Dumnezeu de la început
până în prezent” (Ibidem, p. 77).
Legătura intimă dintre Hristos şi Biserica Sa este dată, în arhitectura
locaşurilor de cult şi de prezenţa picturilor şi a icoanelor, în care sunt
reprezentaţi Mântuitorul, Maica Domnului, , sfinţii precum şi scene din
viaţa lor pământească. Cinstirea Logosului în iconografia Bisericii fiind
susţinută de argumente istorice, raţionale, cât mai ales biblice şi tradiţionale.
Argumentele istorice arată că icoanele sub formă de portrete sau tablouri au
fost întrebuinţate şi s-au aflat la toate popoarele, creştine şi necreştine, în
viaţa civilă şi familială (Ene Branişte, op.cit., p.117). Temeiurile
scripturistice arată că icoana Fiului ne arată că nouă, celor de pe pământ, că
şi Tatăl şi Duhul Sfânt este prezent în mijlocul comunităţii, şi aceasta
deoarece El este icoana Tatălui: „este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut”
(Col 1,15), Dumnezeu a făcut omul „după chipul şi asemănarea Sa” (Facere
1,26), „Dumnezeu este Cel dintâi Care a făcut icoane” (Sf. Ioan Damaschin,
Tratat III despre sfintele icoane, p.115, apud Ene Branişte, op.cit., p.117).
În Vechiul Testament, Dumnezeu a interzis închinarea la idoli prin
prescripţia dată în Decalog (Ieşire 20,4); însă acest lucru este pricinuit de
înclinaţia evreilor spre politeism. În Legea cea Nouă, atunci când lumina
Întrupării Logosului a descoperit popoarelor harul Duhului Sfânt,
Dumnezeu îngăduie ceea ce le interzisese evreilor în Legea cea Veche. Sf.
Ioan Damaschin arată că: dacă în Vechiul Testament, Dumnezeu a
comunicat cu oamenii prin cuvânt, în Noul Testament, această comunicare
s-a făcut şi în chip: „căci Cel nevăzut S-a făcut văzut cu ochii, dar trupeşti,
ceea ce în Vechiul Testament era prefigurat numai prin simboluri (Ibidem).
Şi, în continuare Sf. Ioan Damaschin spune: „noi, însă, pentru că nu suntem
prezenţi cu trupul,…ne închinăm cinstind sfintele cărţi…şi prin pictura
icoanelor contemplăm icoana chipului Său, a minunilor şi a patimilor
Sale,…cinstim, venerăm şi ne închinăm chipului Său trupesc…şi înţelegem
cât este cu putinţă slava Dumnezeirii”.
Sfinţenia icoanelor are un dublu izvor: legătura dintre prototip şi
icoană, şi faptul că icoanele sunt sfinţite printr-o slujbă specială: „Icoanele
sunt sfinţite prin numele lui Dumnezeu şi umbrite din cauza aceasta cu harul
dumnezeiescului Duh”, zice Sf. Ioan Damaschinul.
Icoana, are de asemenea un însemnat rol catehetic; este un mijloc de
învăţământ creştin. „Ceea ce este Scriptura pentru cei ce ştiu să citescă,
aceea este pictura pentru cei neînvăţaţi, pentru că în ea chiar şi cei neştiutori
văd ce trebuie să urmeze”, după cum arată Sfântul Ioan Damaschinul.
Un motiv întemeiat despre cinstirea icoanelor îl găsim în Molitfelnic,
la „Rânduiala binecuvântării icoanei unui Sfânt, „Doamne,
Dumnezeule…Care şi acum, chipurile şi asemănările sfinţilor plăcuţi Ţie nu
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le lepezi, ci le primeşti, pentru ca robii tăi credincioşi privind la ele să Te
preaslăvească pe Tine, Care i-ai preamărit şi să se sârguiască a fi următori
vieţii şi faptelor lor, prin care aceia s-au învrednicit a dobândi darul Tău şi
împărăţia.” (Molitfelnic, Ed. Institutului biblic, Bucureşti, 1999, p.559).
Hristos şi sfinţii săi devin astfel modele crednice de urmat în viaţa
creştinilor, dar mai ales Hristos pentru că Sfinţii toţi Îl imită pentru
desăvârşirea Persoanei Sale.
În ceea ce priveşte reprezentarea Mântuitorului în iconografia
Bisericii, ţinem să precizăm că: s-a făcut de-a lungul timpului sub formă de
simboluri sau sub forma potretului – ca reprezentare directă. Prin simboluri
Hristos este prezent în mijlocul creştinilor din primele veacuri de existenţă
bisericească. El a fost reprezentat sub forma peştelui, a mielului, a vişei de
vie şi chiar a Păsării Phoenix, simbol al renaşterii la păgâni, devenit pentru
creştini simbolul Învierii. Simbolurile mielului şi al vişei de vie, îşi găsesc
temeiul în Sf. Scriptură:
- „Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii”(In 1,29) spune Sf.
Ioan Botezătorul despre Cel ce avea să se jertfească pentru păcatele
poporului.
- Iisus este comparat alegoric cu butucul viţei: „Eu sunt viţa, voi sunteţi
mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci
fără Mine nu puteţi face nimic.” (In 15,5)
Scriptura îl mai înfăţişează pe Hrisots sub chipul Păstorului celui Bun, careşi pune viaţa pentru oile Sale. În convorbirea cu samarineanca, Hristos are
chipul unui băbat matur, cu barbă, în alte scene este reprezentat ca un tînăr,
fără barbă; reprezentîrile simbolice înmulţindu-se o dată cu trecerea vremii,
până în momentul în care, portretul Logosului se va generaliza (Ene
Branişte, op.cit., p.118).
În sinodul de la Trulon de la 692, prin canonul 82, se prevede chiar
interdicţia de a-L mai picta pe Iisus sub formă de simbol. În locul Mielului,
s-a hotărât pictura feţei, a chipului real, uman al Mântuitorului: „pentru ca
prin aceasta să privim mărirea smeririi lui Dumnezeu Cuvântul şi să fim
călăuziţi spre aducerea aminte de virtutea Lui în trup, de patimile şi de
moartea Lui” (Ibidem, p.17).
Dovezile cele mai evidente pentru reprezentarea portretului
Logosului Hristos în iconografie sunt ca „nefăcute de mână”: năframa
Sfintei Veronica şi icoana craiului Abgar al Edesei. Despre Sf. Mahramă
Tradiţia ne spune că: în timp ce Iisus mergea spre Golgota, o femeie
evlavioasă cu numele Veronica, i-a şters faţa cu mahrama capului ei. Pe
aceasta s-a impregnat chipul Mântuitorului. Ea se află, după cum spun
catolicii, în Biserica Sf. Petru din Roma. (Ibidem) Despre icoana craiului
Abgar, Tradiţia ne spune că, acesta fiind grav bolnav, a cerut prin solii săi
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vindecare de la Hristos, iar Acesta i-a trimis chipul Său imprimat pe o
mahramă; şi privind Abgar mahrama îndată s-a făcut sănătos. Despre icoana
lui Abgar ne vorbesc Sfintele cântări: stihira a III-a de la Laudele gl.4 ne
spune: „Lui Abgar a trimis slavele cele închipuite de Dumnezeu, celui care a
cerut mântuire şi sănătatea cea întru asemănarea chipului Tău celui
dumnezeiesc”, şi slava vecerniei din 16 august ne spune: „Închipuind icoana
prea curatei feţei Tale, ai trimis-o credinciosului Abgar cel ce dorea să Te
vadă pe Tine, cel nevăzut de heruvimi după dumnezeire.” (Ibidem, nota 4)
Aşadar, prezenţa Logosului în arhitectura bisericească nu face decât
să întărească legătura dialogică cu omul, începută din veşnicie, ruptă prin
păcat şi rezidită din temelii prin Întrupare.
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ROLUL COLINDELOR ÎN BISERICĂ
Pr. Drd. MARINEL ALEXANDRESCU 1
Cu prilejul Naşterii Domnului, se cântă pe toate cărările din aşezările
româneşti un repertoriu bogat de colinde cu un profund caracter religios, al
căror conţinut se inspiră din textele Sfintei Scripturi. Refrenul „Aleluia” a
devenit „Lerui ler”, din cuvântul ebraic Haleluia (Lăudaţi pe Domnul) a
derivat cuvintele „Lerui ler” (Păstorul meu Păstorul), care ne scot în
evidenţă un Păstor al Păstorilor, care nu poate fi decât Fiul lui Dumnezeu.
Refrenul „Lerui ler” a trecut de la Paşti la Bobotează şi de la Bobotează la
Crăciun (cf. Pr. Prof.Dr. Emilian Corniţescu, Tradiţiile şi obiceiurile
populare româneşti, Mitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 9-12, 2007, p. 97).
O altă colindă evocă „Florile dalbe de măr”, cu toate că se cântă
iarna, de Craciun nu primăvara când înfloresc pomii. Calificativul dalbe şi
nu alb se referă la florile spirituale pogorâte de la Domnul (măr) sau
minunatele podoabe florale ieşite din peştera Betleemului. „Florile dalbe de
măr” sunt simbolurile Învierii întrucât Mântuitorul răstignit a făcut ca
lemnul uscat al pomului să înflorească (Ibidem, p. 36). Florile prezente în
colindele de Crăcin ne arată bucuria Învierii prezentă la sărbătoarea Naşterii
Domnului. Paştile, ca sărbătoare, s-a alăturat Craciunul, dar la început, a fost
alături de Botezul Domnului, pentru că la început erau sărbătorite împreună
pe 6 ianuarie până la jumătatea secolului al IV-lea. Iordănitul este tot un fel
de colindat, practicat de Bobotează, florile ca simbol al Învierii apar şi acum
– deci până la jumătatea secolului al IV-lea etnogeneza poporului român era
în bună parte încheiată (Ibidem, p. 38).
În forma românească, prin cuvântul „Ziurel” se exprimă noţiunea de
lumină, deoarece Dumnezeu este „Lumina lumii” (Ioan IX, 5) şi Cel ce zice
cu Cuvântul (Ibidem, p. 98). Lumina învierii şi vorbirea în limba strămoşilor
noştri de la Rusalii (glossolalia) sunt prezente la Naşterea Domnului
(Zi/două litere ebraice zain şi iod = zi, ur = lumină şi el = Dumnezeu –
laolaltă le traducem „Ziua luminii lui Dumnezeu”).
Bradul – simbolul vieţii veşnice.
Unul din colindele Crăciunului vorbeşte de Maica Domnului care şade în
vârful bradului. Bradul este un vechi cuvânt cules de strămoşii noştrii din
izvorul lingvistic al Sfintei Scripturi (în aramaică Bar = fiu + rad, de la
iarad- coborî = Barrad – „Fiule, coboară”). Bradul simbolizează permanenţa
vieţii, este drept şi iubitor de lumină, crescând de obicei, în zonele înalte,
1

Text publicat postmortem.

10

muntoase, descrieri care se aseamănă cu însuşirile Fiului lui Dumnezeu. În
loc de vârf de cedru avem în colinda româneasca vârf de brad. Tradiţiile
religioase trebuie racordate la izvorul scripturistic, care aruncă lumină
asupra unor cuvinte specifice praznicelor. În tradiţia românească, bradul, ca
simbol al Naşterii Domnului, se foloseşte nu numai la Crăciun, când este
împodobit cu multe daruri, ci şi cu ocazia construirii unei case noi, la nuntă,
botez şi chiar la înmormântare.
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SFÂNTUL VASILE CEL MARE ŞI MOŞTENIREA SA
PENTRU BISERICA LUI HRISTOS
Pr. TINEL DUDĂU2
Capadocia, provoncie a Asiei Mici, odinioară parte din Imperiul Bizantin,
astăzi inclusă în Turcia, a dat Bisericii oameni remarcabili prin formaţia lor
duhovnicească şi intelectuală. Patrologii au identificat în calendarul
bisericesc peste 50 de sfinţi originari din această provincie, nume consacrate
în istoria Bisericii prin opera lor teologică, pastorală şi apologetic-misionară
lăsată posterităţii.
Sfântul Vasile cel Mare se naşte în anul 330 în Cezareea Capadociei
fiind vlăstarul unei familiei binecuvântate cu 10 copii. Dragostea pentru
învăţătură a învăţat-o în casa părintească, ajungând ulterior să studieze în
cele mai cunoscute universităţi ale lumii antice, din Cezareea Capadociei şi
Atena.
Din viaţa sa aflăm că: „S-a rugat lui Dumnezeu şase zile în şir să-l
învrednicească să-l aducă jertfa cea nesângeroasă. Într-adevăr, în a şaptea zi,
i s-a arătat Mântuitorul în vis, împlinindu-i dorinţa” (Liturgica specială).
Referitor la Sfânta sa Liturghie, marele teolog rus Bobrinskoy subliniază că:
„Teologia acesteia este de o bogăţie impresionantă şi de o deosebită vigoare.
Nu numai că este de o omogenitate teologică şi literară remarcabilă, dar şi
asemănările terminologice ale acesteia cu scrierile Sfântului Vasile sunt
frecvente şi de netăgăduit” (Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh).
Liturghia Sfântului Părinte este un izvor nesecat de cunoaştere a lui
Dumnezeu, mai ales că este inclusă între monumentele dogmatice şi
simbolice ale Bisericii Ortodoxe Soborniceşti, cu tot tipicul rânduielii lor şi
cu modul oficierii ei. Fiindcă nu numai rugăciunile au conţinut dogmatic dar
şi întreaga acţiune şi viaţă liturgică dau la iveală o mărturie teologică unică
şi un Har unic (Intrarea în Împărăţie, Arhimandritul Vasilios).
Avem descrieri ale modului cum slujea Sfântul Vasile. Astfel ne
povesteşte Sfântul Grigorie de Nazians: „ A mers cândva împăratul la
biserică…la sărbătoarea Epifaniei. După ce împăratul a intrat în lăuntru si
cântarea psalmilor i-a lovit auzul întocmai ca un glas de tunet, după ce a
văzut acea mare de capete şi ordine desăvârşită din biserică şi din altar, încât
se părea mai de grabă ceva îngeresc, decât omenesc; după ce a văzut şi pe
Vasile, cu trupul nemişcat, şi cu sufletul liniştit, ca şi cum prin
venirea împăratului nu s-a întâmplat nimic neobişnuit, ci stând drept, cum
spune Sfânta Scriptură despre Samuel, ca o columnă înaintea lui Dumnezeu
2

Preot capelan la Spitalul de Neuropsihiatrie din Poiana Mare, Protoieria Băileşti.
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şi a altarului, pe când toţi cei din jurul lui stăteau cu frică şi cu sfială, după
ce a văzut acestea – ceea ce nu mai văzuse niciodată – împăratul s-a simţit
cuprins de un fel de sfială sau de frică, mintea a-nceput a-i fi învăluită ca de
un fel de ceaţă şi a i se învârti pământul înaintea ochilor”.
Dascăl al familiei creştine
Sfântul părinte acordă o mare importanţă omului în general şi familiei, în
special. El arată că, deşi omul în dimensiunea sa orizontală este capabil să
pătrundă umanul, în deschiderea spre Dumnezeu ara şansa să guste
bunătăţile şi darurile desprinse din persoanele Sfintei Treimi.
Referindu-se la indisolubilitatea căsătoriei (Matei 19,6), Sfântul Vasile
spune: „Nu trebuie să se despartă soţul de soţie, nici soţia de soţ, afară de
cazul că celălalt s-a dedat adulterului, sau este celuilalt spre împiedicare la
evlavie”.Temeiurile scripturistice de la Matei 5,31-32;19,9;l Cormuni 7,1011, sunt edificatoare în acest sens.
Considerând că la temelia căsătoriei trebuie sa stea iubirea reciprocă dintre
cei ce păşesc spre ea, Sfântul Vasile subliniază că „bărbaţii trebuie să-si
iubească femeile lor cu iubirea cu care Hristos a iubit Biserica, pentru care
El însuşi s-a dat, ca sa o sfinţească (Efeseni, 5, 25 – 26, 28).
Dacă unul din scopurile căsătoriei este naşterea de prunci, e normal ca în
cadrul familiei să existe datorii reciproce între părinţi şi copii. În acest sens,
Sfântul Vasile face bogate referiri, arătând felul cum trebuie să crească
această relaţie, în special în lucrările: Regulile mari; Regulile mici; Reguli
morale şi mai ales în Omilia către Tineri..
Pentru Marele Vasile, valorile cunoaşterii şi formării tinerilor vlăstare sunt
vrednice de a fi luate în seamă, dacă se atinge scopul major: deprinderea
„ştiinţei de a înţelege pe Dumnezeu”.
Sfaturi cu privire la felul cum trebuie aplicată învăţătura creştină
în viaţa personală sunt îndreptate şi către alte categorii de membrii ai marii
familii eclesiale: fecioare, văduve, sclavi etc.
Dascăl al vieţii monahale
Alături de Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Vasile cel Mare considera că
monahul trebuie să trăiască în Hristos după un anumit tipic, corespunzător
normelor scripturistice, prin care să se poată dobândi comuniunea cu
Hristos. Astfel, după învăţătura sa, monahii trebuiau să cunoască corect şi
concret învăţătura şi practica Sfintei Biserici.
De autoritatea Regulilor sale monahale se va lega mai târziu viaţa a mii şi
mii de călugări. Astfel, aceste reguli pot fi concentrate sub trei aspecte
esenţiale şi anume:
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- simţul măsurii; acesta permite ca ele să fie acceptate de numeroase
persoane care nu pot adopta austeritatea egipteană sau aşa-zisul eroism
ascetic sirian;
- caracterul lor teologic;
- abundenţa prescripţiilor, care prevăd organizarea practică în detaliu,
însoţită de acordarea unei largi iniţiative stareţului, care poate să
reglementeze el însuşi modul în care Rânduielile pot fi aplicate, orarul
liturgic şi tipul de hrană pentru întreaga comunitate.
Din mărturia Marelui ierarh ştim că pomenirea neîncetat a numelui lui
Dumnezeu era o preocupare şi un ideal al tuturor eforturilor ascetice:
„Roagă-te continuu! Nu este nevoie să faci rugăciunea neîncetat cu voce
tare, ci important este să te uneşti cu Dumnezeu în tot ceea ce ţine de viaţa
ta. Şi atunci viaţa ta întreagă va fi o rugăciune continuă si neîncetată”.
Părintele filantropiei creştine
Sfântul Vasile a înţeles chintesenţa învăţăturii creştine, faptul că aceasta
rezumată în iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Astăzi considerăm
mult mai meritorie opera de asistenţă socială pe care a organizat-o şi a
susţinut-o cu propria-i avere şi dăruire. Dacă ne gândim la condiţiile sociale
ale secolului al patrulea, mai precis la cumplita foame ce bântuia în Asia
Mică şi în provincia sa între anii 367-368, putem înţelege cu uşurinţă spiritul
în care a realizat această monumentală lucrare.
Marea dragoste a Sfântului Vasile faţă de aproapele s-a concretizat
în Vasiliadele sale, pe care Sfântul Grigorie Teologul le aşează mai presus
de cele şapte minuni ale lumii vechi. Aceste aşezăminte au fost construite la
marginea Cezareei, fiind considerate adevărate refugii pentru oamenii
săraci.
Marele ierarh al Cezareei Capadociei, chiar dacă a propovăduit pastoriţilor
săi viaţa veşnică, nu a rămas niciodată imposibil faţă de viaţa pământească a
acestora. „Dacă vei zice: voi da săracilor atunci când voi umplea al doilea
rând de jitniţe, viaţă lunga ţi-ai hotărât. Ia seama să nu te surprindă înainte
de termen grăbită ziua din urmă. Căci şi făgăduinţa ta este o dovadă nu de
bunătate, ci de răutate. Făgăduieşti anume nu ca să dai mai târziu, ci ca să te
fereşti de a da acum. Cel flămând se topeşte, cel gol îngheaţă, datornicul
este sugrumat, iar tu amâni pe mâine milostenia”.
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SLUJITORI, MĂNĂSTIRI ŞI BISERICI DIN OLTENIA
PAGINI NEMURITOARE DIN TRECUTUL BISERICII
OLTENE: PR. GRIGORIE POPESCU-BREASTA
Pr. Lect. Univ. Dr. ADRIAN BOLDIŞOR
Preotul Grigorie Popescu-Breasta a fost un slujitor de seamă al altarului şi
un erudit profesor oltean. Prin activitatea pe care a desfăşurat-o la Biserica
„Madona Dudu“ şi la alte biserici craiovene, dar şi prin munca depusă ca
director şi profesor la Seminarului teologic „Sfântul Grigorie Decapolitul“,
Pr. Gr. Popescu-Breasta se înscrie în rândul personalităţilor ce fac cinste
meleagurilor oltene
S-a născut la 20 iulie 1875 la Breasta (jud. Dolj), într-o familie de
preoţi, şi a încetat din viaţă la 10 martie 1955 la Craiova. Numele satului
natal îl va alătura numelui său în semn de respect şi aducere aminte a
locurilor în care s-a născut. A făcut studiile primare la Şcoala „Tudor
Vladimirescu“ şi primele clase gimnaziale la Colegiul „Carol I“ din
Craiova. A absolvit Seminarul „Veniamin Costache“ din Iaşi (1898),
Facultatea de Teologie din Bucureşti (1902), Seminarul Pedagogic şi
Universitar (1909), completându-şi studiile în Germania (1909-1910). A
obţinut şi licenţa în Drept, dovedind un interes special pentru activitate
intelectuală.
Predicator de seamă al Bisericii din Oltenia
A fost profesor la Râmnicu-Vâlcea, funcţionar al Administraţiei Casei
Bisericii şi Ministerului Instrucţiunii. A slujit ca preot la Biserica Sf. Ilie din
Craiova şi a predat disciplina religie şi limba română la Colegiile „Carol I“
şi „Fraţii Buzeşti“, până când Episcopul Ghenadie l-a numit revizor
eparhial. „Niciodată n-a fost într-o Eparhie un preot mai bine pregătit, mai
competent şi mai autoritar ca Preotul Breasta pe lângă Ierarhii săi“ (Pr.
Elefterie D. Marinescu, Preoţi craioveni de ieri, p. 53). Printre multele
activităţi culturale pe care le-a desfăşurat, a redactat şi revista
„Luminătorul“.
A fost predicator al Olteniei din partea Bisericii „Madona Dudu“ (1910). S-a
ocupat de organizarea Congresului Studenţilor de la Craiova şi de
activităţile prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la separarea Basarabiei de
ţară.
15

În slujba Bisericii strămoşeşti
În 1916, în timpul primului război mondial, se refugiază la Iaşi. La 8 august
1917 – 3 aprilie 1918, din ordinul Ministrului I. Gh. Duca, a ascuns capul
lui Mihai Viteazul sub masa altarului de la Kerson, Crimeea. Cu preţul vieţii
sale a propovăduit neîncetat învăţătura bisericii şi a salvat peste 1800 de
români de la execuţie.
În 1918 a înfiinţat Filiala Societăţii Ortodoxe Naţionale Române din
Craiova, fiind şi membru fondator al Institutului de Arte grafice „Ramuri“.
A făcut parte din Comitetul de organizare a Şcolii Secundare Ortodoxe de
fete şi din Societatea „Prietenii Ştiinţei“.
A fost Inspector general al seminariilor şi învăţământului religios din ţară
(1919) şi şi-a adus o contribuţie însemnată la înfrumuseţarea Bisericii
„Madona Dudu“ din Craiova, acolo unde a activat ca preot până în 1940. A
obţinut medalia „Răsplata muncii pentru biserică“, clasa I (1909). A fost
senator de Dolj, perioadă în care, împreună cu Episcopul Vartolomeu, a pus
bazele Seminarului Teologic „Sfântului Grigorie Decapolitul“ care a
funcţionat între 1922-1931.
Cărturar şi pubicist de seamă
Din vasta sa operă cărturărească se numără numeroase publicaţii care au
rămas ca zestre pentru posteritate. Dintre acestea se remarcă în mod
deosebit: Viaţa şi activitatea Sf. Barbara (1902), Veniamin Costache
(1910), Învăţământul religios din şcolile din Germania (1912), Explicarea
Evangheliilor (1912), Către preoţimea craioveană (1912), Lacrimi de
pribegie (1919), Învăţământul religios. Principii şi norme metodice (1921),
Predici şi cuvântări ocazionale (1914 şi 1922) ş.a. (cf. Dicţionarul
personalităţilor doljene, pp. 171-172).
În cartea sa Predici şi cuvântări ocazionale, preotul Popescu Breasta
se dezvăluie ca un cărturar de o înaltă ţinută academică. Sunt adunate
diferite predici rostite la cele mai importante sărbători şi evenimente
bisericeşti: Naşterea Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfinţii Trei Ierarhi,
Miercurea Patimilor, Vinerea Patimilor, Sfintele Paşti, Izvorul Tămăduirii,
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfântul Ilie, Adormirea Maicii Domnului, la
instalarea unui preot, a unui Episcop, la cununie, la parastasul poetului
Eminescu ş.a. Se găsesc şi diferite cuvântări ocazionale: cu prilejul
centenarului răpirii Basarabiei, cu ocazia conferinţei profesorilor din judeţul
Dolj etc. În paginile introductive, autorul prezintă îndemnul pe care l-a
urmat în scrierea acestei cărţi: „Una dintre obligaţiunile cele mai de
căpetenie ale preoţimei este vestirea cuvântului divin, învăţarea şi luminarea
drept credinciosului popor. Nimic nu înrâureşte mai puternic şi nu dispune
spre pietate şi fapte bune ca cuvântul autoritar spus atunci când trebuie. El e
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arma cea mai puternică cu care se cucereşte inimile, să lumineze minţile şi
să dispune voinţa spre cele bune şi de folos tuturor şi întru toate. Istoria
Bisericii creştine e mărturie neîndoioasă de efectele minunate produse de
cuvântul autoritar al servitorilor Bisericii din diferite timpuri“ (p. 3).
În lucrarea Două cuvântări, publicată în anul 1928, vrednicul cleric
publică două predici rostite din amvonul Bisericii Madona Dudu din
Craiova: „Cuvântare rostită cu prilejul punerei pietrii fundamentale a
sfântului locaş al Bisericii Maica Domnului dela Dud“ şi „Cuvântare rostită
cu prilejul hramului Sf. Episcopii a Râmnicului Noul Severin, în ziua de 6
Decembrie 1928“. Îndemnul de a publica aceste lucrări a venit din partea
Prea Sfinţitului Vartolomeu, Episcop al Râmnicului Noului Severin.
Pr. Popescu-Breasta a publicat şi „Anuarul Seminarului Teologic «Sf.
Grigorie Decapolitul» din Craiova pe anii 1922-1926“, în calitate de director
al acestei instituţii de învăţământ. După ce apreciază contribuţia pe care
Episcopul Vatolomeu a avut-o la buna orânduire a treburilor bisericeşti în
cadrul Eparhiei, prin crearea Societăţii clericale „Renaşterea“, autorul
subliniază realizările Seminarului în primii ani de existenţă: „Cartea de faţă
reprezintă felul cum a început această şcoală, mersul ei progresiv în cei
patru ani de existenţă şi rezultatele la care a ajuns. Expunerea făcută va avea
darul să convingă pe cititor dacă experienţa făcută cu acest seminar indică o
nouă orientare de care trebue să se ţină seamă într-o viitoare reorganizare a
seminariilor teologice din ţara noastră. Întrucât mă priveşte personal, am
conştiinţa împăcată că am făcut tot ce omeneşte mi-a stat în putinţă spre a
putea traduce în fapt gândul curat şi înalt al Prea Sfinţitului Stăpân şi
Episcop al acestei de Dumnezeu păzite Eparhii D.D. Vatolomeu“ (pp. 1-2).
„Nădejdea clerului bătrân, nădejdea Bisericii“
Într-o frumoasă prezentare, Pr. Elefterie D. Marinescu schiţează portretul Pr.
Gr. Popescu-Breasta, evidenţiind principalele trăsături fizice şi morale:
„Frumos la chip, înalt, voinic, voios şi bun la suflet, mai bun decât a fost
cunoscut, cu privire caldă şi ageră, solemn la înfăţişare şi cu prezenţă în
totul, mândru cum zice românul când vede un om frumos, Preotul Grigorie
Popescu-Breasta răsare în Eparhia Râmnicului-Noului Severin ca un soare
de primăvară, nădejdea clerului bătrân, acum încă în putere, nădejdea
Bisericii“.
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ROLUL CLERICILOR ORTODOCŞI ÎN REVOLUŢIA
PAŞOPTISTĂ: POPA ŞAPCĂ DIN CELEI, APĂRĂTOR
AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE
Diac. Asist. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE

Revoluţia paşoptistă a constituit un prim pas în lupta românilor pentru
dobândirea mult râvnitei independenţa şi neatârnări naţională. De la
intelectuali de rasă la oameni simpli, toţi revoluţionarii paşoptişti
împărtăşeau în acele momente acelaşi crez: doreau să fie uniţi în cuget
şi în simţiri pe un pământ moştenit din moşi strămoşi. Din rândul
acestora a făcut parte şi preotul Radu Şapcă din Celei, cel care a sfinţit
steagurile revoluţiei la Islaz.
După ce a auzit că la Bucureşti mai mulţi intelectuali şi oameni de
seamă pregăteau o mişcare prin care se dorea înlăturarea apăsătoarei şi
nedreptei stăpâniri, Popa Şapcă a căutat să intre în legătură cu liderii olteni
pentru ca prin aceştia să ia şi el parte la revoluţie. Dorea cu tot dinadinsul o
soartă mai bună pentru enoriaşii săi, mulţi dintre ei fiind prinşi în clacă şi în
corvezi ce abia le mai puteau duce. În satul lui şi în toate localităţile
învecinate, popa Şapcă a propovăduit tuturor ideile revoluţionare. Când a
sosit momentul zero, părintele a mers la Bucureşti unde a reuşit să-i
convingă pe capii revoluţionari că locul cel mai potrivit pentru începerea
revoluţiei, ferit de ochii autorităţilor şi de armata domnitorului Gheorghe
Bibescu, este satul Izlaz din apropierea Dunării. Când totul era pregătit, în
ziua de 9 mai 1848, semnalul a fost dat: oamenii din toate colţurile ţării s-au
adunat pe câmpia din apropierea localităţii Izlaz pentru a asculta programul
pe care-l propuneau liderilor paşoptişti.
A sfinţit steagurile revoluţiei din 1848
În faţa unui altar improvizat, mii de oameni adunaţi de prin toate colţurile
ţării au participat la Sfânta Liturghie. În mijlocul soborului a stat popa Şapcă
din Celei care a citit o frumoasă şi înălţătoare rugăciune în care invoca
ajutorul lui Dumnezeu pentru binele poporului dreptcredincios: „Izbăveşte şi
sloboade pe tot cel ce suferă. Înalţă şi însufleţeşte poporul acesta, care
moare, ca să facă să trăiască asupritorii săi. Scapă-l de abuzul ce se face cu
instituţiile şi chiar cu virtuţile sale, scapă-l de abuzul clăcii, de imfama
iobăgie necunoscută de părinţii noştri, de corvoada drumurilor şi a şoselelor,
de acele munci ale lui Faraon, de orice silnicie şi nedreptate. Dă-i timpul şi
locul cu care cu care ai înzestrat pe om; fă-l să se bucure de roadele muncii
sale. Mângâie, Stăpâne, un popor un popor zdrobit de suferinţă, ridică-te şi
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fă ştiut lumii, că Tu eşti Dumnezeul celor harnici şi al fiecărui om care se
apropie de Tine prin muncă”. După ce a fost citită Proclamaţia, părintele a
sfinţit steagurile revoluţionare.
Numit năvstravnic al mănăstirii Sadova
Datorită zelului şi devotamentului său pentru dreptate, popa Radu Şapcă a
fost ales ca membru semnatar al Guvernului provizoriu, alături de nume
sonore din cultura românească: Ion Heliade Rădulescu, Christian Tell,
Ştefan Golescu şi Nicolae Pleşoianu. După aceste evenimente, capii
revoluţionari au înaintat domnitorului Bibescu o adresă prin care anunţau
ridicarea poporului român la revoluţie, cerându-i „să asculte glasul patriei”,
să respecte „dorinţa naţională”, să consfinţească şi să aprobe noua
Constituţie „care este întemeiată pe vechile legi şi obiceiuri”.
În fruntea unui adevărat marş al libertăţii, mii de oameni au însoţit
Guvernul provizoriu de la Izlaz la Bucureşti pentru a aprinde focul
revoluţiei. Aici evenimentele au luat amploare, masele gravitând în jurul
curţii domneşti pentru rezolvarea problemelor consemnate în Constituţie. De
data aceasta, părintele Şapcă nu a mai putut face parte din nou întocmitul
Guvern, explicaţia fiind aceea că unui preot lipsit de cultură şi fără ştiinţă de
carte nu i se putea încredinţa o misiune care ar fi depăşit obiceiurile şi legile
ţării. Pentru a putea susţine totuşi în mod activ proiectul revoluţionar,
părintele a fost aşezat la data de 9 iunie 1848 în demnitatea de năstravnic
(administrator) al mănăstirii Sadova.
Promovat şi condamnat printr-o singură semnătură
Revoluţia a reuşit să preia controlul pe o perioadă de trei luni de zile, între
11 iunie şi 13 septembrie. În această situaţie, vechea conducere a apelat la
armatele Turciei şi Rusiei care au intrat în ţară şi au reprimat revoluţia în
sânge. În scurt timp a fost reinstalat vechiul regim, liderii paşoptişti au fost
vânaţi unul câte unul, iar căimăcănia şi toate autorităţile au dat ordine peste
ordine pentru prinderea acelora care instigaseră masele la revoltă. Printre
prigonitori s-a numărat şi mitropolitul Nifon, unul din foştii membrii ai
Guvernului provizoriu, şi care îi cunoştea foarte bine pe foştii revoluţionari.
Având deja o listă completă şi de asemenea concursul Ministerului
de interne, renegatul mitropolit a cerut cu insistenţă arestarea anumitor
clerici care luaseră parte activ la desfăşurarea revoluţiei. Astfel, la data de
27 septembrie 1848, mitropolitul Nifon s-a adresat oficial autorităţilor
judeţului Dolj şi a cerut arestarea preotului Radu Şapcă din Celei „cel ce
întâi a blagoslovit steagurile revoluţionare la satul Islaz şi carele de către
desfiinţatul guvern revoluţionar s-a şi orânduit igumen la mănăstirea Sadova
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din judeţul Dolj, în locul legiuitorului igumen ce se afla acolo, spre
recunoştinţă că luase parte la acele tulburări”.
Deşi, cu câteva luni înainte, mitropolitul Nifon semnase, în calitate
de şef al guvernului, actul de instalare ca egumen pentru preotul Radu
Şapcă, acum, cu aceeaşi semnătură, pecetluia pedepsirea lui. La 14
octombrie 1848, prin ordin ministerial, dorobanţii au mers la Sadova pentru
a-l aresta, dar, negăsindu-l aici, au fost direcţionaţi spre Celei unde părintele
venise pentru a-şi vizita rudele.
Condamnat să trăiască departe de ţară
După ce a trecut pe la Ministerul de interne, popa Şapcă a fost închis câteva
săptămâni bune în arestul Mitropoliei de la Bucureşti unde a fost supus la
mai multe interogatorii. Locul de aici a fost considerat totuşi nesigur şi
foarte expus, dată fiind popularitatea de care se bucura părintele printre
mase. Astfel, la 11 noiembrie 1848, părintele Şapcă a fost mutat din ordinul
generalului Luders în arestul mănăstirii Văcăreşti, alături de alţi capi ai
revoluţiei paşoptiste. Repartizarea deţinuţilor se făcea după gravitatea faptei,
părintele intrând în categoria celor mai periculoşi. Era un adevărat calvar
unde frigul şi foamea erau îşi făceau simţită prezenţa la fiecare pas. Prezenţa
cărţilor sau a hârtiei de scris era strict interzisă, iar în unele celule erau
infiltraţi mai mulţi antirevoluţionari pentru a monitoriza orice discuţie şi
orice posibilă răzvrătire.
La Văcăreşti, popa Radu Şapcă a rămas până în primele zile ale lunii
iulie 1849, atunci când domnitorul Barbu Ştirbei a primit firman din partea
sultanului pentru a-i expulza din ţară pe cei mai aprigi revoluţionari
paşoptişti. La 8 iulie părintele a fost escortat de autorităţi peste Dunăre şi a
fost dat în mâna turcilor care l-au dus în surghiun la Muntele Athos. Aici a
dus-o foarte greu pentru datorită statutului său de deţinut politic.
A urmat exilul la Bursa unde a fost nevoit să trăiască din mila celorlalţi
emigranţi, neavând nici un venit cu care să se întreţină.
Îngerul păzitor al mănăstirilor din Oltenia
Singurul mijlocitor înaintea autorităţilor turceşti pentru drepturile părintelui
Şapcă a fost bunul să prieten şi colaborator, Nicolae Pleşoianu, care a venit
de la Londra de cel puţin de douăsprezece ori pentru a solicita Ministerului
de externe acordarea unei pensii pentru popa Şapcă. De fiecare dată s-a lovit
de promisiuni şi amânări fără nici un rezultat. Despre încercările prietenului
său părintele spunea mâhnit: „Bietul Pleşoianu a simţit el că nu mai este nici
o nădejde şi şi-a luat omu lumea în cap. El săracul a umblat şi a cheltuit
destul. Asta o cunoaşte şi vrăşmaşii lui, dar mite eu. Turcii sunt blestemaţi şi
pace”.
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În timpul războiului Crimeii, revoluţionarii exilaţi în Bursa şi
Constantinopol au primit permisiunea de a locui mai aproape de graniţele
ţării. Popa Şapcă a reuşit cu foarte mare greutate să se stabilească în Şumla,
de aici trecând noaptea cu barca peste Dunăre pentru a-şi vedea familia din
Celei. Abia în anul 1855, părintele a primit acordul domnitorului Barbu
Ştirbei pentru a reveni în hotarele ţării.
Trecuseră şapte ani de pribegie, iar părintele, care acum avea 60 de
ani, încă nu-şi spusese ultimul cuvânt pentru viaţa Bisericii din Oltenia.
Datorită lui Dimitrie Bolintineanu, popa Şapcă ajunge în noiembrie 1863
administrator la mănăstirea Hotărani, situată la 12 km de oraşul Caracal.
Prin secularizarea averilor mănăstireşti, guvernul Cuza a hotărât numirea
clericilor români pentru toate egumeniile mănăstirilor din ţară. Astfel, la
Cozia a fost chemat destoinicul popa Şapcă, curatorul mănăstirii Hotărani,
fiind numit în locul arhimandritului Ipolit care reuşise într-un timp record de
câţiva ani să risipească toată averea obştii. În ultima parte a vieţii sale,
părintele Şapcă a îndeplinit funcţia de egumen la mănăstirea Brâncoveni. A
trecut la Domnul pe data de 3 iulie 1876, la vârsta de 81 de ani, fiind
înmormântat în cimitirul mănăstirii la care a slujit. Credincioşii de aici i-au
păstrat vie memoria şi astăzi, ridicându-i un bust spre veşnică pomenire.
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OAZĂ DE ODIHNĂ DUHOVNICEASCĂ LA POALELE
MUNTELUI GROPUL
FIRMILIAN GHERASIM3
Schitul Locurele, de lângă Mănăstirea Lainici, este amplasat pe versantul
vestic al Văii Jiului, la o altitudine de 750-800m, pe muntele Gropul din
masivul Vâlcan. Din punct de vedere administrativ, schitul se află pe raza
Oraşului Bumbeşti-Jiu din Judeţul Gorj. Spre nord, un zid de stânci
străjuieşte poiana, în timp ce spre sud se deschide o privelişte unică spre
culmile învecinate din Masivele Vâlcan şi Parâng.
Biserica şi chiliile sunt de dimensiuni mici, dar frumos
proporţionate, ceea ce, împreună cu peisajul mirific, dă pelerinului
sentimente înnălţătoare.
Schitul de sub muntele Gropul
În această regiune, monahismul are origini străvechi, primii pusnici fiind
atestaţi încă din timpul Sfântului Nicodim(sec. XIV-XV). Istoria spune că,
un preot de mir, pe nume Lupu Stolojan, ajuns la bătrâneţe şi rămas văduv, a
hotărât să se călugărească. A mers iniţial la Mănăstirea Tismana şi a fost
tuns în monahism cu numele Luca, iar ulterior a primit ascultarea de a sluji
la Schitul Cioclovina de Sus.
Pe data de 6 august 1849, Părintele Luca a plecat de la schit spre
Mănăstirea Tismana, unde dorea să slujească, cu ocazia praznicului
Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos. Pe drum, a avut o
vedenie minunată: i s-a arătat o lumină albă, iar un glas i-a spus să meargă
până la un râu mare dinspre răsărit, să caute în susul lui loc potrivit, iar la
Muntele Gropul să înalţe jertfelnic de închinare. Părintele Luca nu auzise
până atunci de Muntele Gropul şi nu ştia unde se află. După ce s-a spovedit
şi s-a sfătuit cu duhovnicul şi cu stareţul, a înţeles că vedenia a fost de la
Dumnezeu şi a plecat să caute acel loc şi să facă ce i se poruncise. Timp de
câteva luni a umblat zadarnic prin toate hârtoapele de pe munţii din lungul
Jiului (căci acesta era râul mare la răsărit de Tismana), până când, obosit şi
deznădăjduit, s-a dus la Schitul Lainici să se odihnească şi să-şi mai ia ceva
hrană de drum. După o noapte de odihnă, a pornit din nou în căutare. A
purces din nou şi, după o oră, a întâlnit un copilandru care mâna un ciopor
de câteva oi. Prin zonă văzuse numai păduri de fag, în care oile nu aveau ce
paşte, fapt pentru care l-a întrebat pe copil unde duce oile la păscut. Copilul
i-a răspuns că sunt mai sus nişte „locurele”. Părintele l-a urmat şi după încă
3

Vieţuitor la Schitul Locurele.
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o oră de mers au ajuns într-o poiană largă, cu iarbă verde şi scăldată de
lumina soarelui. Puţin mai departe a găsit şi un izvor cu apă limpede şi rece.
Tot de la copil a aflat că muntele pe care se afla poiana de la Locurele se
numeşte „Gropul” şi atunci a înţeles că acesta era locul unde i se poruncise
în vedenie să înalţe schitul.
Părintele Luca s-a întors acasă, a vândut partea de avere pe care şi-o
oprise pentru suflet şi a cumpărat poiana de la Locurele de la cei care o
aveau în proprietate. Între anii 1850-1852, ajutat de un alt preot, Constandin
Cărtianu, a construit o biserică de lemn şi câteva chilii, înzestrând totodată
schitul cu cele trebuincioase pentru slujbă şi pentru viaţa monahilor care
doreau să se nevoiască aici. Ulterior, Părintele Constandin Cărtianu s-a
călugărit şi el la schit, cu numele Cleopa. Menţionăm că Luca şi Cleopa sunt
numele celor doi ucenici ai Mântuitorului care L-au întâlnit după Înviere pe
drumul spre Emaus.
Sub oblăduirea Sfântului Irodion de la Lainici
O catagrafie din arhiva Episcopiei Râmnicului-Noul Severin, din data de 23
iunie 1854, arată că în acel moment schitul era funcţional şi avea biserică
nouă de lemn, cu prestol de lemn, acoperită cu şindrilă de brad, veşminte,
cărţi şi obiecte de cult, şase case de lemn acoperite cu şindrilă, livadă de
pruni, o pivniţă nouă, 10 stupi, 20 de capre cu iezii lor şi 6 pogoane de
pământ în jurul schitului. Documentul a fost întocmit de Diadoh, exarhul
Episcopiei Râmnicului, pe vremea când Sfântul Irodion Ionescu devenise
stareţ al Mănăstirii Lainici şi al Schitului Locurele.
Acest sfânt, era format duhovniceşte în obştea Mănăstirii Cernica şi
l-a urmat pe Sfântul Calinic atunci când acesta a devenit episcop al
Râmnicului. A condus Mănăstirea Lainici şi Schitul Locurele între anii 1854
şi 1900, cu câteva intermitenţe. Atât Sfântul Calinic, cât şi Sfântul Irodion
au avut o influenţă covârşitoare asupra vieţii duhovniceşti din acest schit. Se
pare că cei doi nu au fost mulţumiţi de biserica de lemn a schitului, pe care
au înlocuit-o cu una de zid, care există şi astăzi. Sfântul locaş a fost ridicat
între anii 1855-1858, tot de călugării Luca şi Cleopa, cu sprijinul şi povaţa
Sfinţilor Iridion şi Calinic de la Cernica. În 1857, Sfântul Calinic a donat
schitului şi un set complet de mineie, pe care a notat acest lucru cu mâna sa.
În 1859, Ieromonahii Luca şi Cleopa au anunţat Episcopia
Râmnicului că noua biserică a schitului este gata şi au cerut aprobarea
pentru sfinţire. Din corespondenţa rămasă de la ei, rezultă şi faptul că acest
schit a fost dăruit ca metoh al Mănăstirii Lainici, chiar de către ctitori, cu
binecuvântarea Sfântului Calinic. După ce s-a asigurat că schitul are toate
cele necesare, pe data de 31 martie 1860, Sfântul Calinic a aprobat sfinţirea
acestuia. Slujba de sfinţire a fost săvârşită tot de el, pe data de 6 august
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1860, atunci când a fost stabilit şi hramul. Era chiar data în care părintele
Luca Stolojan avusese viziunea minunată în care i s-a poruncit să zidească
schitul.
Pagini de istorie
Confiscarea averilor mănăstireşti de către Cuza a afectat şi Mănăstirea
Lainici şi Schitul Locurele. Se ştie că ieromonahii Luca şi Cleopa au slujit
aici până la moarte, dar nu se cunoaşte data exactă a adormirii lor întru
Domnul. O însemnare din anul 1886, îl confirmă aici ca slujitor pe
ieromonahul Meletie. De asemenea se mai precizează că a fost reparat
acoperişul bisericii, de către Radu şi Constandina Cărtianu, erau fiul şi nora
ieromonahului Cleopa. Pe 9-10 august 1889, episcopul Ghenadie Enăceanu
a vizitat Mănăstirea Lainici şi Schitul Locurele. Din însemnările lui, aflăm
că, la acea dată, schitul necesita reparaţii şi mai avea un singur vieţuitor,
monahul Ioanichie. Pentru întărirea vieţii monahale, a fost adus aici
Ieromonahul Dionisie Ştefănescu, care a primit ascultarea de a se ocupa de
refacerea schitului. Sub conducerea lui, între anii 1892-1897, s-au desfăşurat
ample lucrări de reparaţii şi tot atunci biserica a fost pictată.
Ctitorii restauratori au fost Ieromonahul Dionisie Ştefănescu, Radu
şi Constandina Cărtianu, precum şi deputatul gorjean Dincă Schileru cu
soţia sa Maria. Alături de ei au mai contribuit la repararea şi pictarea
bisericii Ioan Opruşan, Nicolae Pănoiu, Scarlat Guţescu, Ioan G. Horhoianu,
I. M. Horhoianu şi C. Tascău.
Pictura a fost executată de pictorul Ion Opruşan şi ucenicii lui, în stil
realist-naiv. Acest pictor era născut în anul 1833 în Ardeal, la Orăştie şi
ulterior s-a stabilit la Dobriţa, în judeţul Gorj, unde a rămas până în 1906,
când a murit. Pictura lui, în stil realist-naiv, era destul de apreciată în acea
epocă şi de aceea a fost solicitat să picteze mai multe biserici din nordul
Olteniei, cum ar fi cele de la Dobriţa, Peştişani sau Curţişoara.
Cu binecuvântarea Episcopului Ghenadie Enăceanu, Schitul
Locurele a fost resfinţit pe 6 august 1897, de către Protoiereul Judeţului
Gorj, Econom Ştefan Nicolaescu. În timpul primului război mondial, în
această zonă s-au dat lupte grele, fapt pentru care Mănăstirea Lainici şi
Schitul Locurele au fost avariate iar călugării au trebuit să plece.
Pagini de istorie la Locurele
Viaţa monahală a fost reluată după război, în anul 1919, în condiţii
destul de grele, deoarece invadatorii unguri jefuiseră şi distruseseră tot ce sa putut. În anul 1934, sub conducerea Stareţului Visarion Toia a fost ridicat
corpul de chilii aflat în faţa bisericii, a fost reparată bucătăria şi a fost ridicat
un grajd nou din bârne. În anul 1957, sub conducerea Stareţului Calinic
Cărăvan biserica a fost restaurată. A fost consolidată temelia cu bolovani
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mari de piatră şi a fost înlocuit vechiul acoperiş de şindrilă cu unul de tablă
zincată.
Decretul comunist 410, din 1959 a afectat şi obştea Mănăstirii
Lainici şi a Schitului Locurele, dar cele două locaşuri monahale au continuat
să funcţioneze cu personal mai redus. Timpul a continuat să-şi pună
amprenta asupra schitului şi biserica s-a deteriorat treptat, astfel că la
începutul secolului XXI ajunsese într-o stare deosebit de proastă. Datorită
acestui fapt, în anul 2006, s-au început o serie de lucrări de restaurare a
bisericii: au fost refăcute părţile de zid care se prăbuşiseră, au fost
consolidate zidurile de la temelie până la acoperiş cu centuri de beton, a fost
înlocuit acoperişul şi ferestrele, a fost refăcută tencuiala exterioară, urmând
ca în viitor să fie restaurată şi pictura.
Viaţa monahală continuă şi în prezent, după rânduiala tradiţională a
schiturilor: Sfânta Liturghie se săvârşeşte în duminici şi sărbători, iar în
timpul săptămânii monahii se nevoiesc la chilie.
Arhitectura şi pictura Schitului Locurele
Fiind amplasat într-un loc izolat, Schitul Locurele nu a fost zidit în
formă de cetate, ca alte mănăstiri, ci e înconjurat de un gard simplu,
ţărănesc. Clădirile au dimensiuni reduse, fără elemente arhitectonice
deosebite, încadrându-se armonios în peisajul montan. Biserica are 14 metri
lungime (în exterior) şi este zidită după un plan triconc, cu pridvor închis şi
o turlă deasupra pridvorului. Zidurile groase de aproape un metru fac ca
dimensiunile interioare să fie reduse, ceea ce crează o atmosferă intimă. O
piesă originală o constituie clopotniţa joasă, amplasată în partea de sud a
bisericii.
Pictura, în stil realist-naiv, a fost parţial afectată de trecerea vremii,
dar se păstrează destul de bine, cea din pronaos şi pridvor, precum şi uşile
împărăteşti. Mai menţionăm că în biserică se găseşte o reproducere a icoanei
făcătoare de minuni „Prodromiţa”, de la Sfântul Munte Athos. Corpul de
chilii este construit din piatră şi lemn, în stilul tradiţional al caselor
gorjeneşti cu pridvor.
Întâmplări bune la Locurele
Documentele istorice menţionează faptul că la Schitul Locurele s-au
petrecut mai multe întâmplări minunate, din care relatăm câteva:
Aşa cum am mai amintit, Sfântul Calinic Cernicanul a vizitat de mai
multe ori schitul şi tot el a sfinţit biserica. La una din aceste vizite, după
slujbă, şi-a trimis însoţitorii înainte, iar el s-a aşezat pe o buturugă şi
plângea.
Ucenicul l-a întrebat: „De ce plângi, preasfinţite, te doare stomacul?”
Sfântul a răspuns: „Nu, fiul meu, dar nu credeam să mai trăiesc să văd alt
stareţ schimbându-se la Cernica. Părintele Nicandru, stareţul Cernicăi, a
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murit.” Ulterior, ucenicul a plecat la Cernica şi s-a încredinţat că
Arhimandritul Nicandru se mutase la Domnul chiar în ziua şi ceasul când
plânsese Sfântul Calinic. Este cunoscut faptul că la vremea aceea încă nu
existau mijloacele de telecomunicaţii actuale, deci Sfântul nu putea să ştie
acest lucru decât de la Duhul Sfânt.
Episcopul Ghenadie Enăceanu menţionează că a cunoscut aici un
schivnic, pe nume Ioanichie, care trăia de 40 de ani retras în munte. Acesta
ducea o viaţă simplă şi smerită, arătându-se plin de bunătate. Atunci când
episcopul i-a propus să-l hirotonească preot, din smerenie nu a îndrăznit să-l
contrazică, în schimb, s-a făcut nevăzut, dorind să rămână în continuare
simplu schivnic.
Tradiţia mai aminteşte şi de alţi pustnici făcători de minuni care au
vieţuit aici şi care prin rugăciune au vindecat boli le celor care veneau la
dânşii.
Trebuie să mai menţionăm faptul că, datorită specificului isihast al
schitului, cele mai multe rugăciuni, nu sunt cele văzute de toată lumea, ci
acelea făcute în taină şi ştiute numai de Dumnezeu. În acest sens, putem
spune că Schitul Locurele are un rol duhovnicesc important, tocmai prin
această activitate de rugăciune neîncetată pentru întreaga lume.
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BISERICA „SFÂNTUL IOAN HERA”, CTITORIA
COJOCARILOR CRAIOVENI
MARINELA PORNEALĂ
În strada Arieşului, la nr. 25, credincioşii craioveni se bucură de ctitoria
unui renumit cojocar, care, ca şi meşterul Manole, şi – a legat numele de
creaţia sa: Biserica „Sfântul Ioan Hera”. Este o biserică cu vechi tradiţii,
înfiripată straşnic în pământul oltenesc al Băniei. Astăzi, credincioşii care îi
treg pragul se bucură de vechile tradiţii şi contribuie activ la consolidarea
realităţii liturgice.
Amplasarea bisericii actuale s – a făcut pe locul altei biserici de
lemn, ctitorie a unei femei înstărite din cartier, cunoscută sub numele de
„Chiţirămonia”. Această biserică de lemn a ars până la temelie în anul 1800,
împreună cu multe alte biserici din oraş, în urma invaziei turceşti condusă
de Paşa din Vidin Pazvantoglu. În urma acestui mare dezastru, în primul
deceniu al veacului trecut, se refac toare bisericile arse, printre care şi
Biserica „Sfântul Ioan Hera”.
Ctitori şi ctitorie …/ File de istorie
În 1808, Florea Dascălul scrie un pomelnic, precizând mai clar data zidirii
bisericii şi ctitorii ei. Aceasta s-a facut în timpul domniei lui Constantin
Ipsilanti şi a Episcopului de Râmnic: Chir Nectarie. Astfel, biserica a fost
zidită din temelie în 1804, de către Hera Stenescu, starostele breslei de
cojocari craioveni. Acesta începuse cu o pravălie în Uliţa Mare a Târgului
Craiovei în 1792 şi, în decurs de 15 ani, cumpărând livezi, locuri de arătură
în Lunca Jiului şi prăvălii, strânge o mare avere. Împreună cu soţia sa,
Ivana, hotărăşte, neavând copii, să ridice din temelie biserica din mahalaua
Popa Anghel Chitaranoaia, pe vechiului locaş din lemn, mistuit de flăcări.
Deşi renumitul cojocar este principalul ctitor al bisericii, el nu a apucat să –
şi vadă terminată lucrarea, edificiul de proporţii impunătoare rămânând în
grija fratelui său mai mic, Şerban, şi a soţiei sale, Porfira.
Construcţia s – a făcut din cărămidă, cu ziduri groase şi stâlpi
puternici de susţinere interioară, ca şi în pridvor, iar acoperişul cu olane.
Biserica este în formă de corabie, cu o lungime exterioară de 23 m şi 8, 5 m
lăţime. Nu se cunosc meşterii care au lucrat – o şi nici pictorii frescei
iniţiale. Ceea ce constituie o certitudine, este faptul că, în anul 1806, a avut
loc sfinţirea bisericii care se dă cultului, având casă parohială în incintă.
Biserica a fost împrejmuită cu ziduri masive din cărămidă, care se mai
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păstează şi astăzi în partea de răsărit şi miază – noapte, cu mici degradări ale
vremii.
Restaurări şi reparaţii în decursul timpului
În decursul celor două secole şi mai bine care au trecut de la sfinţire, lăcaşul
de cult a suferit în repetate rânduri reparaţii şi înnoiri. Primele restaurări s –
au făcut la aproape 40 de ani de la sfinţire (în 1864), cauza fiind cutremurul
din 1838, după cum precizează câteva documente mai vechi: „S – a ridicat
Ghiţă Coandă – pitar de onoare, bun creştin, cojocar şi staroste al cojocarilor
– refăcând cu totul zugrăveala ce se înnegrise de fum şi timp”.
O altă intervenţie a suferit – o în 1869, când, după cum scrie Pr. I.
Gavrilescu, slujitor al bisericii între anii 1865 şi 1912: „s – a făcut înlocuirea
turlei de zid care avea multe crăpături cu alta de de lemn, la fel şi
clopotniţa”. La această restaurare, se pare că s – a refăcut şi pictura, fiind
menţionat numele lui Năstase Nicolae, nepot al lui Fotache.
După aceste două restaurări, în 1906, sub păstorirea în amurg a
vrednicului preot P.I.Gavrilescu, se face o nouă reparaţie cu ajutorul
enoriaşilor fruntaşi, având ca epitropi pe Dimitrie Coculescu şi I. Stoicescu.
La această restaurare, pictura a fost a fost executată de către Costache
Petrescu, al cărui nume s – a găsit şi sub retuşările din 1869, ceea ce
dovedeşte că, la acea dată, C. Petrescu era adolescent, lucrând alături de
zugravii Nicolae sau Fotache.
O altă înnoire se petrece în 1938, sub păstorirea părintelui Marin
Gronea, slujitor între anii 1912 şi 1949, care a obţinut sprijinul material al
Comisiei Monumentelor istorice, în lista căreia figurează biserica.
În prezent, curtea bisericii este frumos amenajată, plantată cu arbori
şi arbuşti. Catapeteasma a fost refăcută, la fel şi exteriorul. Casa parohială,
arsă din temelii în 2000, a fost şi ea revigorată. O contribuţie importantă în
finalizarea acestor lucrări a avut-o părintele Alexandru Ieremia, parohul
sfântului locaş, care şi-a început ascultarea aici în luna noiembrie a anului
2005. Părintele s-a bucurat, în încercarea de a înfrumuseţa lăcaşul de cult, de
sprijinul enoriaşilor şi al fiilor duhovniceşti pe care i-a adunat laolaltă.
Obiecte de cult cu valoare istorică
La intrarea stă aşezată o pisanie de la 1806, scrisă cu litere chirilice, pe care
se află încrustată originea istorică a bisericii şi numele ctitorilor care au
ostenit la ridicarea ei: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică ce se
cinsteşte şi se prăznuieşte – hram Sf. Ioan Botezătorul, Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena, Sf. Prooroc Ilie, este zidită din temelie de Dumnealui
răposatul jupân Hera Stenescu, cojocar din zilele Domnului nostru,
Constantin Alexandri Ipsilanti Voievod, cu blagoslovenia Sfinţii Sale Chirie
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Chir Nectarie, Episcopul Râmnicului şi săvârşită de Dumnealui Şerban
Stenescu, fratele răposatului Hera, ajutat şi de ignaful cojocarilor”.
De asemenea, au fost găsite aici două icoane de argint, măiestrit
lucrate, una a Sfântului Ioan Botezătorul şi cealaltă a Sfântului Prooroc Ilie
Tesviteanul. Alte adevărate piese de patrimoniu, vechi de peste 100 de ani şi
pictate pe lemn, sunt montate pe catapeteasmă: Mântuitorul Iisus Hristos,
Maica Domnului cu pruncul în braţe, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena, Sf. Prooroc Ilie, Cuvioasa Parascheva. A mai fost
descoperită şi o piatră funerară, aşezată în afara bisericii, pe latura de
miazăzi, lângă pridvor. Dimensiunea ei este de 1,5/0,80, fiind lucrată din
marmură albă, cu unele ornamente sculpturale, care, cu toată vechimea ei de
peste 100 de ani (1859), rezistă şi astăzi. Textul este scris cu litere chirilice
şi arată că, sub această piatră, au fost îngropate osemintele a 7 persoane,
trecute la cele veşnice în mod năprasnic, la aceeaşi dată: „Omul ca iarba,
zilele lui ca floaria câmpului. Supt aciastă piatră, se află înmormântate
trupurile încetaţilor din viaţă, precum să scrie: Ilie, Dumitrana – soţia sa,
Anastasia, Mihalache, Iancu, Niculae, fiii lor; Nicolae Andronescu, Nicolae
fiu – său, încetaţi din viaţă la 1856 octombrie, din neptrevăzuta întâmplare,
cu grabnică moarte”. Atât prezenţa acestei pietre, cât şi unele gropi boltite
din jurul bisericii, dovedesc existenţa, până la o vreme, a unui cimitir
parohial care a funcţionat aici încă de la temeluirea sfântului locaş.

29

MEDITAŢII
FERICIREA CA DAR AL LUI DUMNEZEU
PENTRU OM ÎN VEŞNICIE
PR. BIŢĂ BONEA4
Toţi oamenii doresc să fie fericiţi; toţi caută fericirea, luptă şi aleargă
neodihniţi după ea, de dimineaţă până seara şi din tinereţe până la bătrâneţe.
Oare sunt ei fericiţi, precum spun optimiştii care văd totul în culori
albe iar, aşa cum spun pesimiştii, care văd totul în negru, de ce nu sunt?
Răspunsul e uşor: dacă fericirea ar sta în puterea omului, toţi ar fi fericiţi,
pentru că toţi ard de dorul nestins al fericirii, însă nu-i aşa, ceea ce înseamnă
că taina sau cheia fericirii nu se află în mâna şi în puterea omului. Fericirea
este un dar, un bun ceresc, un har de la Dumnezeu, iar cine se apropie mai
mult de Dumnezeu, acela se apropie mai mult de ţinta vieţii, de fericire.
Legile lui Dumnezeu sunt legile fericirii noastre şi – lucru minunat – legile
care ne asigură fericirea în viaţa viitoare, tocmai acelea sunt care fac viaţa
fericită şi pe pământ.
Vom înţelege mai bine ce este şi în ce constă fericirea căutând pe
cine fericeşte Sfânta Scriptură.
În cartea Iov se fericeşte omul care rabdă ispita durerii şi se deplânge
omul căruia în aparenţă îi merge bine. Necredincioşii „îşi isprăvesc viaţa în
fericire şi coboară cu pace în iad” (21, 13). Psalmul 31 fericeşte pe omul
păcătos iertat de Dumnezeu, iar Psalmii 64 şi 83 fericesc pe slujitorii
altarelor Domnului care laudă necontenit pe Dumnezeu. O stare de fericire
duioasă este făgăduită familiei întemeiată pe credinţa în Dumnezeu, fericit
fiind şi omul temător de Dumnezeu, cu casa plină de copii (Psalmii 126 şi
127).
Proverbele regelui Solomon fericesc pe oamenii înţelepţi, pe oamenii
judecăţilor drepte şi ai faptelor morale (3 şi 8). În Noul Testament întâlnim o
bogăţie de fericiri. Predica de pe munte începe cu Evanghelia celor nouă
fericiri (Mt. 5, 3-12) care sunt legate deolaltă ca treptele; una condiţionează
pe cealaltă şi ultima pe toate. Însă fericirile evanghelice nu se încheie aici.
Mântuitorul mai fericeşte pe cei ce l-au văzut pe El (Mt. 13, 11,16), pe „cei
ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc” (Lc. 11, 27), pe cei ce fac
ospăţ săracilor, neputincioşilor, şchiopilor şi orbilor. „Fericit vei fi, căci nu
pot să-ţi întoarcă ci ţi se va întoarce la învierea drepţilor” (Lc. 14, 12-14).
4
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Ultima fericire rostită de Mântuitorul este fericirea credinţei în
înviere, adresată lui Toma necredinciosul: „Pentru că m-ai văzut Tomo, ai
crezut! Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut.” (In. 20, 29).
Iată ce fel de fericiri cuprinde şi pe cine fericeşte Sfânta Scriptură.
Fericeşte pe omul ce biruie ispita şi rabdă durerea, pe cel ce iubeşte curţile
casei Domnului (Biserica); pe cei smeriţi, pe cei săraci, blânzi, milostivi,
nedreptăţiţi, împăciuitori; pe cei ce plâng, pe cei curaţi cu inima, pe făcătorii
de pace; pe creştinii prigoniţi, dispreţuiţi şi batjocoriţi; pe cei buni, pe cei
darnici, pe cei ce pătimesc pentru dreptate, pe cei ce împlinesc cuvântul
Evangheliei şi iubesc pe Dumnezeu. Întreaga Sfânta Scriptură fericeşte
virtutea; fericeşte pe oamenii morali şi religioşi, dar în schimb osândeşte şi
deplânge ca nefericiţi pe toţi oamenii care trăiesc în virtuţi false şi fericiri
artificiale; pe pătimaşi şi păcătoşi, pe bogaţii neînţelepţi şi nemilostivi, pe
farisei, pe beţivi, pe zgârciţi, pe toţi neascultătorii de cuvântul lui
Dumnezeu. De aceea, astăzi, observăm un vedetism fără valoare, căci a fi
vedetă nu înseamnă a avea şi valoare, iar fericirea lor este una vremelnică.
Să nu uităm că fericirea nu stă nici în trup, nici în timp, nici în avere,
nici în onoruri sau măriri, aşa după cum mulţi sunt ispitiţi să creadă. Trupul
este muritor, timpul este trecător, averea este nestatornică şi onorurile sunt
deşarte. Şi cum fericirea, ca şi iubirea, constă în unirea pe veci cu obiectul
dorit, nici timpul, nici spaţiul, nici plăcerea, care dezgustă, nu ne pot garanta
fericirea. De aici deziluziile şi durerile când ne legăm inima şi fericirea de
ele.
Fericirea întreagă este în cer; e însuşi cerul pe pământ. Pe pământ
avem parte numai de clipe sau crâmpeie de fericire, căci ea, fericirea,
aşadar, este graţie de la Dumnezeu şi stare sufletească ce se naşte din
virtuţile vieţii creştine. Nu e nimeni fericit prin ce are, ci prin ce este.
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MÂNA DREAPTĂ
Pr. DORIN PALEA5
Un prieten a suferit un accident la mâna dreaptă. Cu acest prilej mi-a
împărtăşit câte ceva din experienţa sa (adică a unui handicapat, fie el şi
temporar), care se reflectă însă şi în planul credinţei.
Astfel, cea mai dureroasă absenţă din practicarea credinţei este cea a
semnului Sfintei Cruci. Da, fără dreapta nu mai ai cruce, eşti „dezarmat”,
eşti deposedat de cea mai eficientă muniţie împotriva ispitelor. Mai mult,
nici mulţumire nu poţi aduce lui Dumnezeu, prin metania urmată de semnul
crucii, aşa după cum în această situaţie treci pe lângă biserici fără să te
închini. La fel, când cinsteşti icoanele, gestul ritual se reduce doar la o
sărutatre stingheră, căci semnul crucii, care pregătea apropierea de chipul
sfântului, nu mai există. Sau când pui lumânarea în sfeşnic, când te apleci să
săruţi dreapta părintelui tău sufletesc … . Nimic din toate aceste gesturi
fireşti ale credinţei nu le mai poţi duce la bun sfârşit. Te simţi pur şi simplu
deposedat de o parte a cucerniciei tale care nu mai poate fi exprimată.
Niciodată nu te-ai fi gândit că mâna dreaptă te poate ajuta atât de
mult sufleteşte, că prin mâna dreaptă preotul îţi dă binecuvântarea lui
Dumnezeu.
Însuşi Mântuitorul spune că la Judecata de Apoi, cei din partea
dreaptă vor fi aleşii împărăţiei lui Dumnezeu.
Acestea fiind zise, stau şi mă gândesc la oamenii lipsiţi de credinţă,
care au oricum mâna dreaptă „amputată”, adică despărţită de inimă.
Chiar nu-mi pot imagina viaţa „ciung” – având totuşi cele două mâini tefere.
Ce mare orbire, ce enorm handicap sufletesc, ce blestem ai zice: să fii întreg
şi totuşi atât de amputat sufleteşte.

5
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DESPRE MILOSTENIE
Pr. VASILE SORIN DUMITRU
„Roagă-te şi munceşte!” – iată calea pe care trebuie să o urmăm în viaţă;
obligaţie avem să ne hrănim fiinţa noastră în întregimea ei: trup şi suflet. Ce
bine ar fi dacă toţi oamenii ar respecta aceste uşoare şi simple porunci! Dar,
din păcate, există din plin printre noi: viclenia, lenea, indolenţa, lipsa de
preocupări faţă de ceilalţi membri ai familiei, lipsa grijă faţă de ziua de
mâine, nepregătirea temeinică în tinereţe pentru trecerea mai uşoară peste
anii bătrâneţii. Iată câteva căi sigure care duc la sărăcie.
Biserica a condamnat deopotrivă şi sărăcia şi bogăţia; mai bine zis
greşita lor întrebuinţare: cel sărac nu face milostenii zicând că nu are din ce,
dar nici nu se preocupă să aibă, iar cel bogat are şi strânge în continuare
pentru sine şi desfătarea patimilor sale. Şi în Rai şi în iad pot ajunge atât
bogaţii, cât şi săracii, ceea ce înseamnă că bogăţia sau sărăcia pot fi
transformate de fiecare dintre noi în pietre de moară sau în aripi în urcuşul
duhovnicesc la care suntem chemaţi de Dumnezeu în mod permanent. De
altfel şi frumuseţea, inteligenţa, talentul şi aptitudinile cu care ne naştem pot
fi folosite în scopuri binecuvântate sau pot fi irosite fără tăgadă în patimi şi
porniri rele. Dumnezeu nu lasă în această viaţă pe nici unul fără talanţi,
chiar dacă numărul acestora diferă. Să nu uităm însă că în înmulţirea
darurilor, cerinţele sunt pe măsură. Timpul şi condiţiile fireşti de muncă şi
viaţă impun anumite limitări şi în mod normal, nu ar trebui să existe oameni
foarte bogaţi şi oameni foarte săraci. Şi cu toate acestea, întâlnim şi aceste
categorii de semeni. Cei dintâi există datorită abuzurilor făcute de ei sau de
strămoşii lor, iar cei din urmă, din vina lor sau a condiţiilor extreme pe care
nu le-au putut depăşi.
Există uneori situaţii care nu au nici un fel de legătură cu persoana,
fie ea bogată sau săracă: boli, şomaj, moartea sau îmbolnăvirea cronică a
membrilor familiei, schimbarea defavorabilă a condiţiilor locului de muncă,
lipsa la neputinţă şi bătrâneţe a ajutorului din partea celor din casă,
accidente soldate cu infirmităţi etc. Cei aflaţi în asemenea necazuri trebuie
miluiţi din prisosul nostru. Cine umple mâna săracului îşi face scară spre cer
şi la Dumnezeu ajunge. Cu toate acestea milostenia trebuie făcută cu grijă.
„Să asude darul tău în mâna ta” – spune Sfânta Scriptură sau „Să nu ştie
stânga ce face dreapta”. În primul rând cei nevoiaşi şi lipsiţi de orice fel de
ajutor trebuie ajutaţi, pentru că şi-au făcut datoria, dar nu au avut bucuria de
a şi culege roadele strădaniei lor, din motive mai presus de ei. Pe ei trebuie
să-i ajutăm, conştienţi că peste oricare din noi pot trece evenimente similare,
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care ne pot aduce în aceeaşi stare. Şi în mod sigur, oricare dintre noi preferă
să dea o parte din rodul muncii sale acestei categorii, decât să facă parte din
ea.
Să facem milostenii oricând putem, şi să ne străduim să putem, căci
nu ştim ce ne rezervă viitorul. Făcând milostenie sau donaţii, în mod liber şi
conştient, demonstrăm că suntem robi ai Dumnezeului iubirii, nu robi ai
cumulării nelimitate a banilor.
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SCURTE ÎNSEMNĂRI CU PRIVIRE RÂNDUIALA
POSTULUI ÎN BISERICA ORTODOXĂ
Pr. ALEXANDRU IEREMIA6
După ce au fost aşezaţi în Paradis, strămoşii noştrii Adam şi Eva au primit
cea dintâi poruncă dumnezeiască: „Din toţi pomii poţi să mănânci, iar din
pomul cunoştiinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei
mânca, vei muri negreşit!”(Facere 2, 16-17) . Aceasta este porunca postului,
un mijloc de întărire sufletească şi de antrenare a voinţei pentru împlinirea
poruncilor lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos recomandă Apostolilor
postul, alături de rugăciune, ca pe o aramă împotriva celui rău. Episodul
vindecării copilului lunatec este sugestiv în acest sens: „Acest neam de
demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post”(Matei 17, 21). Cu
toate acestea postul nu înseamnă numai o luptă împotriva celui rău, ci şi
împotriva propriilor noastre porniri care ne-ar putea duce la păcat:
„Stăpâneşte-ţi pântecele înainte să te stăpânească el” – spune Sfântul Ioan
Scărarul. Prin urmare, scopul postului vizează îmbunătăţirea noastră morală,
curăţirea trupului şi a sufletului astfel încât să facem cât mai limpede şi
transparentă prezenţa lui Dumnezeu în noi.
Zile şi perioade de post rânduite de Biserică
În decursul unei săptămâni, Biserica a rânduit două zile de post: miercurea –
în amintirea vinderii Domnului şi vinerea – ca o rememorare a patimilor
Sale. Există şi zile în care Biserica face dezlegare pentru hrana de dulce.
Alte zile de post:
14 septembrie – când sărbătorim înălţarea Sfintei Cruci
5 ianuarie – ajunul Bobotezei
29 august – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Perioade de post consacrate sunt cele patru posturi de peste an:
postul Naşterii Domnului – care începe la data de 15 noiembrie şi ţine
până la 24 decembrie. Este un post mai puţin sever, în decursul lui Biserica
rânduind dezlegare la peşte: până pe 20 decembrie, precum şi sâmbăta şi
duminica, în zile sfinţilor mai importanţi sau de hramurile bisericilor.
postul Paştelui – cunoscut din punct de vedere liturgic şi sub
denumirea de Postul Mare sau al Sfintelor Patimi. Durează şapte săptămâni
înainte de Paşti şi este însiţit în prealabil de o perioadă pregătitoare. De
Buna Vestire şi de Florii este dezlegare la peşte.
6
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postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel – are o durată variabilă,
stabilită în funcţie de ziua în care cad sfintele Paşti. Postul începe luni, după
duminica tuturor sfinţilor şi ţine până în ziua Sfinţilor Apostoli (29 iunie).
postul Adormirii Maicii Domnului – începe de la 1 august şi ţine până
la 15 august. În ziua praznicului Schimbării la faţă este dezlegare la peşte.
Ce putem înţelege prin „dezlegare” în post?
În timpul anumitor posturi există zile în care regimul alimentar specific (de
post) poate fi întrerupt, mâncându-se astfel, cu dezlegare, anumite alimente
de dulce: peşte (în zilele menţionate mai sus), lactate şi ouă (săptămâna
brânzei de dinaintea postului mare), untdelemn şi vin (în mircurile şi
vinerile când se prăznuieşte un sfânt important).
Pentru persoanele în vârstă sau pentru cele bolnave, care ar dori să
postească, dar, din motive obiective nu o pot face, preotul duhovnic poate da
dezlegare ca în perioada postului să poate consuma şi alimente de
provenienţă animală.
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CUVÂNT DIN AMVON
CUVÂNT LA BOTEZUL DOMNULUI
Pr. ALEXANDRU IEREMIA
Domnul nostru Iisus Hristos, după întoarcerea Sa din Egipt, vieţuia în
Galileea, în cetatea Nazaret, unde crescuse, tăinuindu-şi Înaintea oamenilor
puterea şi înţelepciunea dumnezeirii Sale, până la vârsta de 30 de ani, pentru
că nu era îngăduit cuiva dintre iudei, mai înainte să aibă rânduiala de dascăl
sau preot.
Pentru aceasta nici Domnul Hristos până la aceşti ani nu a început
propovăduirile şale, nici nu Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu şi Arhiereul
cel mare, Care a străbătut cerurile până ce s-a împlinit numărul anilor Lui.
Împlinindu-se cei 30 de ani şi venind vremea dumnezeieştii Sale
arătări – precum zice Evanghelia -,ca să se arate lui Israel: A fost cuvântul
lui Dumnezeu către Ioan , fiul lui Zaharia, în pustie, trimiţându-l pe el ca săL boteze cu apă. Deci, i-a pus un semn încredinţat după care putea să
cunoască pe Mesia , Cel care a venit în lume, precum singur Botezătorul
întru a sa bună vestire spune, zicând: Cel ce m-a trimis să botez cu apă,
Acela mi-a zis: ”Deasupra Căruia vei vedea Duhul pogorându-se şi
rămânând peste El, Acela este cel ce botează cu Duh Sfânt”.
Propovăduitor al botezului pocăinţei
Ascultând Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a venit în părţile Iordanului,
propovăduind botezul pocăinţei, întru iertarea păcatelor. Pentru că el era
acela de care mai înainte a zis Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie, gătiţi
calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. Venea la dânsul toată latura
Iudeei şi a Ierusalimului, şi se botezau toţi de la Dânsul, în râul Iordanului,
mărturisindu-şi păcatele. Atunci a venit şi Iisus din Galileea la Iordan, ca să
fie botezat de Ioan. El a venit într-acea vreme, după ce Ioan spusese mai
înainte poporului despre El, zicând: „Vine în urma mea Cel mai tare decât
mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg curelele încălţămintelor Lui. Deci,
eu v-am botezat pe voi cu apă, iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt”.
După aceste cuvinte, a venit Iisus ca să se boteze, cu toate că nu-I
trebuia aceasta, El Însuşi fiind izvorul a toată curăţia si sfinţenia. Însă, Cel
ce a luat asupra Sa păcatele a toată lumea, a venit la râu ca să sfinţească
apele cu Botezul. A venit la ape ca să curăţească firea lor; a venit să ne
pregătească baia Sfântului Botez. A venit la Ioan , pentru ca aceasta să fie
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pentru dânsul martor nemincinos, văzând pe Duhul Sfânt pogorându-Se
peste Cel pe Care-L boteza şi auzind glasul Tatălui de sus.
Ioan se ştia de El, zicând: „Eu am trebuinţă să mă botez de Tine şi
Tu vii la mine. Iar Domnul a zis: Lasă acum, că aşa se cade a împlini toată
dreptatea”. Prin această dreptate Sfântul Ioan Gură de Aur înţelege
poruncile lui Dumnezeu; ca şi cum ar fi zis: „De vreme ce toate câte le
porunceşte legea le-am săvârşit şi singură aceasta a rămas, adică să Mă
botez; deci, Mi Se cade să o săvârşesc şi pe aceasta”. Iar botezul lui Ioan era
porunca lui Dumnezeu, precum el zice: „Cel ce m-a trimis ca sa botez cu
apă, Acela mi-a zis”.
Deci, cine l-a trimis? Arătat este că a fost Însuşi Dumnezeu, cum
zice însăşi Scriptura: „A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan”. Deci,
Iisus, fiind în vârstă de 30 de ani. S-a botezat pentru că omul de la această
vârstă se pleacă cu înlesnire către tot păcatul.
Pentru aceasta Hristos Domnul a aşteptat botezul până la această
vârstă, ca să împlinească legea cu toate vârstele,să sfinţească firea noastră şi
să ne dea putere,ca să biruim patimile şi să ne ferim de păcatele cele de
moarte.
Arătarea Treimii
După Botezul Său, Domnul a ieşit îndată din apă, adică n-a zăbovit: căci se
povesteşte că Sfântul Ioan Botezătorul, pe fiecare om care se boteza de
dânsul, îl afunda până la cap şi-l ţinea astfel până ce-şi mărturisea toate
păcatele sale şi numai după aceea îi afunda şi capul şi îl lăsa să iasă din apă;
pentru aceasta, zice Evanghelia, că „a ieşit îndată din apă”.
Ieşind Domnul din râul Iordan,s-au deschis cerurile, strălucind de
sus o lumină în chip de fulger, iar Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât spre
Domnul, Cel ce S-a botezat, arătându-Se în chip de porumbel.
Întocmai cum pentru Noe, porumbiţa a vestit micşorarea apelor, tot
asemenea şi încetarea înecării păcatului a însemnat-o porumbelul. Duhul
Sfânt s-a arătat în chip de porumbel, pentru că acea pasăre este curată,
blândă, iubitoare de oameni, fără răutate şi nu stă în locuri necurate. Tot
asemenea şi Duhul Sfânt este izvorul curăţiei, noianul iubirii de oameni,
învăţătorul blândeţii, rânduitorul binelui şi fuge de la cel care se tăvăleşte în
tina cea necurată a păcatului,fără de pocăinţă.
Pogorându-Se Duhul Sfânt ca un porumbel spre Domnul nostru Iisus
Hristos, s-a auzit un glas din cer, zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit,
întru Care am binevoit. Aceluia deci, se cuvine mărirea şi stăpânirea, în
vecii vecilor”.
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CUVÂNT LA DUMINICA A XXVIII-A
DE DUPĂ RUSALII
Pr. Vasile Popa7
16. Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi;
17. Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa, ca să spună celor chemaţi: Veniţi,
că, iată, toate sunt gata.
18. Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină
am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog, iartă-mă.
19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te
rog, iartă-mă.
20. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni.
21. Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniinduse, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii şi pe săraci, şi
pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici.
22. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc.
23. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să
intre, ca să mi se umple casa,
24. Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va
gusta din cina mea.
Evanghelia acestei duminici cuprinde pilda despre cina cea mare. Din
cuprinsul ei putem înţelege că omul care a făcut ospăţul este chiar
Dumnezeu care ne cheamă pe toţi să ne împărtăşim din darurile sale cele
bogate. Prima destinaţie a acestei chemări este îndreaptă către poporul
evreu, iar mesagerul pe care Dumnezeu îl trimite să facă publică chemarea
Sa reprezintă Legea Vechiului Testament, ultimul reprezentant al ei fiind
Sfântul Ioan Botezătorul.
Ataşaţi de bunurile şi de problemele proprii, cei chemaţi la cină aduc
fel de fel de argumente mărunte care nu fac decât să-L întristeze pe Împărat.
Unii exegeţi identifică simbolic motivele invocare indetificând: „ţarina“ cu
lumea, „boii“ cu cele cinci simţuri, iar „femeia“ cu mintea pornită doar spre
cele de jos.
Trimiterea slugii în „Pieţele şi uliţele cetăţii“, pentru a-I aduna pe cei
săraci, orbi sau şchiopi, arată iubirea prin care Dumnezeu îmbracă întreaga
lume, indiferent de faţa ei socială. Astfel, cei care au răspuns afirmativ la
chemărea Stăpânului, sunt iudeii de rand, care au înţeles mult mai bine
cuvântul lui Dumnezeu decât cărturarii şi fariseii chemaţi prima oară. Cu
7

Parohia Bariera Vâlcii, Craiova.
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toate că au venit foarte mulţi, tot a mai rămas loc la cină. În felul acesta se
arată că în Biserică (şi în Împărăţia Cerurilor) este loc pentru toţi care
răspund pozitiv chemării, până la sfârşitul veacurilor, căci Însuşi
Mântuitorul Hristos afirmă că: „În Casa Tatălui Meu, multe lăcaşuri sunt…“
(Ioan 14, 2). Şi, cu toate că au venit foarte mulţi din cei chemaţi a doua oară,
totuşi am mai rămas multe locuri libere. Pentru a rezolva această problemă,
sluga este trimisă „drumuri şi la garduri“, arătându-se prin acest lucru
chemarea la mântuire a tuturor neamurilor, prin Sfinţii Apostoli şi urmaşii
lor. În consecinţă, Stăpânul nunţii avertizează că nici unul din cei care au
refuzat chemarea nu vor putea fi părtaşi vieţii celei veşnice.
Această chemare pe care la cină, la Sfânta Liturghie, pe care
Dumnezeu ne-o adresează permanent prin slujitorii Săi, trebuie primită cu
inima deschisă şi cu dorinţa de a-I sluji necondiţionat: „Dorirea de a-L căuta
şi de a-L sluji pe Dumnezeu este o adevărată harismă. O harismă pentru
care, ca să o dobândim, trebuie să avem mai întâi urechile duhovniceşti
ciulite, ca să auzim chemarea Domnului. Şi când o auzim, trebuie neaparat
să acţionăm fără întârziere prin respectarea neabătută a poruncilor sale”
(Sfântul Macarie de la Optima, Poveţe Duhovniceşti, Traducere: Daniela
Filioreanu, Ed. Cartea Ortodoxă)
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CUVÂNT DESPRE VIRTUTEA MILOSTENIEI
Pr. SORIN VASILE
„Roagă-te şi munceşte!” – iată calea pe care trebuie să o urmăm în viaţă;
obligaţie avem să ne hrănim fiinţa noastră în întregimea ei: trup şi suflet. Ce
bine ar fi dacă toţi oamenii ar respecta aceste uşoare şi simple porunci! Dar,
din păcate, există din plin printre noi: viclenia, lenea, indolenţa, lipsa de
preocupări faţă de ceilalţi membri ai familiei, lipsa grijă faţă de ziua de
mâine, nepregătirea temeinică în tinereţe pentru trecerea mai uşoară peste
anii bătrâneţii. Iată câteva căi sigure care duc la sărăcie.
Biserica a condamnat deopotrivă şi sărăcia şi bogăţia; mai bine zis
greşita lor întrebuinţare: cel sărac nu face milostenii zicând că nu are din ce,
dar nici nu se preocupă să aibă, iar cel bogat are şi strânge în continuare
pentru sine şi desfătarea patimilor sale. Şi în Rai şi în iad pot ajunge atât
bogaţii, cât şi săracii, ceea ce înseamnă că bogăţia sau sărăcia pot fi
transformate de fiecare dintre noi în pietre de moară sau în aripi în urcuşul
duhovnicesc la care suntem chemaţi de Dumnezeu în mod permanent. De
altfel şi frumuseţea, inteligenţa, talentul şi aptitudinile cu care ne naştem pot
fi folosite în scopuri binecuvântate sau pot fi irosite fără tăgadă în patimi şi
porniri rele. Dumnezeu nu lasă în această viaţă pe nici unul fără talanţi,
chiar dacă numărul acestora diferă. Să nu uităm însă că în înmulţirea
darurilor, cerinţele sunt pe măsură. Timpul şi condiţiile fireşti de muncă şi
viaţă impun anumite limitări şi în mod normal, nu ar trebui să existe oameni
foarte bogaţi şi oameni foarte săraci. Şi cu toate acestea, întâlnim şi aceste
categorii de semeni. Cei dintâi există datorită abuzurilor făcute de ei sau de
strămoşii lor, iar cei din urmă, din vina lor sau a condiţiilor extreme pe care
nu le-au putut depăşi.
Există uneori situaţii care nu au nici un fel de legătură cu persoana,
fie ea bogată sau săracă: boli, şomaj, moartea sau îmbolnăvirea cronică a
membrilor familiei, schimbarea defavorabilă a condiţiilor locului de muncă,
lipsa la neputinţă şi bătrâneţe a ajutorului din partea celor din casă,
accidente soldate cu infirmităţi etc. Cei aflaţi în asemenea necazuri trebuie
miluiţi din prisosul nostru. Cine umple mâna săracului îşi face scară spre cer
şi la Dumnezeu ajunge. Cu toate acestea milostenia trebuie făcută cu grijă.
„Să asude darul tău în mâna ta” – spune Sfânta Scriptură sau „Să nu ştie
stânga ce face dreapta”. În primul rând cei nevoiaşi şi lipsiţi de orice fel de
ajutor trebuie ajutaţi, pentru că şi-au făcut datoria, dar nu au avut bucuria de
a şi culege roadele strădaniei lor, din motive mai presus de ei. Pe ei trebuie
să-i ajutăm, conştienţi că peste oricare din noi pot trece evenimente similare,
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care ne pot aduce în aceeaşi stare. Şi în mod sigur, oricare dintre noi preferă
să dea o parte din rodul muncii sale acestei categorii, decât să facă parte din
ea.
Să facem milostenii oricând putem, şi să ne străduim să putem, căci
nu ştim ce ne rezervă viitorul. Făcând milostenie sau donaţii, în mod liber şi
conştient, demonstrăm că suntem robi ai Dumnezeului iubirii, nu robi ai
cumulării nelimitate a banilor.
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RECENZII:
Pr. IOAN IOANCESCU,
„CARTE DE VEGHE CREŞTINĂ”
Ed. Aius, Craiova, 2013, 332 p.
Unul dintre vredincii slujitori ai Bisericii din Oltenia, profesor universitar,
consilier, protoiereu şi, mai întâi de toate, părinte duhovnicesc al celor
credincioşi, Ioan Ioanicescu a înfăptuit de curând un frumos dar, închinat
Maicii Domnului. Este vorba de lucrarea „Carte de veghe creştină”,
publicată la Editura craioveană „Aius”, cu binecuvântarea Înalt
Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul
Olteniei.
Dat fiind faptul că autorul lucrării de faţă este un apropiat
colaborator al Ediţiei de Oltenia a „Ziarului Lumina”, suntem datori să-i
închinăm câteva rânduri cu acest frumos prilej. Pilda sfinţiei sale ne este
făclie în lucrarea pe care zi de zi o facem în ogorul Bisericii Oltene, spre
folosul credincioşilor, iubitori ai slobei frumoase.
Scrisul. Iată unul din frumoasele daruri cu care Dumnezeu îi
învredniceşte pe cei mai aleşi dintre aleşii Săi. El străbate dincolo de cuvânt
şi rămâne pecetluit pentru eternitate, testament binecuvântat de fapte şi
gânduri măreţe, păstrate ca într-un buchet sub smerita mângâiere a slovei.
Cel mai adesea se lasă adunat cu mintea, făcându-se tovarăş bun numai
aceluia ce-l foloseşte bine şi înţelept. Copt în cele mai adânci unghere ale
minţii, scrisul devine reazim şi pavăză pentru cel ce aprinde în negura uitării
felinarul cunoaşterii, păstrându-l nestins în călătoria spre ceruri. Un nume
înveşnicit pe o carte se poate face podoabă sau osândă pentru cel care-l
poartă. Şi dacă la sfârşitul veacurilor, Judecătorul cel Mare ne va cere
socoteală pentru ce am grăit bine sau rău în această viaţă, cu atât mai mult se
vor cântări cele scrise, acestea rămânând peste veacuri în mintea şi inima
celor ce le-au cercetat pe dânsele.
Un drag colaborator al „Ziarului Lumina”
Lucrarea de faţă, „Cartea de veghe creştină”, semnată ce cucernicul preot
Ioan Ioanicescu, este cu siguranţă un felinar duhovnicesc, degrabă folositor
şi de suflet ziditor tuturor celor ce se vor încumeta să o citească. Rod al unei
munci susţinute prin numeroase participări şi apariţii scrise în cele mai
prestigioase publicaţii ale Bisericii Ortodoxe Române, această realizare îşi
confirmă pe deplin titlul, autorul însuşi fiind un vaşnic veghetor asupra
învăţăturilor bisericeşti, mărturisind aceasta din propria noastră cunoaştere.
Energia sa debordantă şi neobosita aplecare spre scris au dat roade frumoase
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în decursul timpului, multe din articolele sfinţiei sale fiind aşezate în
paginile Cotidianului creştin-ortodox „Lumina”. Aici, părintele Ioan a
consemnat nu numai din postura de autor, ci şi dintr-aceea de intervievat. În
ceea ce ne priveşte, ne amintim cu bucurie de prima întâlnire, consumată în
urmă cu câţiva ani la Biserica „Sfinţilor Împăraţi” – Obedeanu din Craiova,
la altarul căreia părintele Ioanicescu ostenea pe atunci ca paroh. Aici l-am
descoperit ca pe un fidel cititor al paginilor Cotidianului „Lumina”, obicei
pe care l-a păstrat cu sfinţenie şi astăzi. Mai mult, fiecare număr al ziarului
nostru se regăsea într-o completă colecţie, aşezată la loc de cinste în bogata
bibliotecă a parohiei, însoţită de un voluminos caiet cu note de lectură. De
atunci am primit cu bucurie fiecare povaţă a părintelui Ioanicescu,
aşezându-o cu grijă, ca ucenici mai tineri ce ne aflăm, la temelia începutului
nostru scriitoricesc.
Povăţuitor şi exemplu pentru cei mai tineri
Începutul „Ediţiei de Oltenia” a Ziarului „Lumina” (15 august 2010) a
deschis un nou capitol în colaborarea deja începută cu părintele Ioan.
Redacţia avea nevoie de subiecte cu greutate pentru a se ridica la înălţimea
aşteptărilor. În acest context, părintele Ioanicescu s-a numărat printre primii
preoţi olteni care au contribuit, în adevăratul sens al cuvântului, la
îmbogăţirea zestrei scrise a Ediţiei noastre. Experienţa sfinţiei sale şi mai
ales dragostea pentru slova bisericească pe care a demonstrat-o de fiecare
dată prin calitatea şi acurateţea articolelor sale, au fost şi ne sunt model de
urmat.
Aşa se face că, prin acest testament, cucernicul preot Ioan Ioanicescu
a arătat, arată şi va arăta care este adevărata statură a celor ce slujesc astăzi
cuvintelor de Dumnezeu însufleţite, propovăduitori ai Evangheliei lui
Hristos în lume. Ne învaţă că darul scrisului îşi regăseşte adevărata
strălucire numai slujba şi spre lauda Sfintei Biserici, căci altcumva ar fi de
prisos. Cu acest veşmânt, sacerdotul Logosului Înomenit străbate spre poarta
Înfricoşătoarei Judecăţi, însemnările sale fiind cântărite de cei din lume,
până la sfârşitul veacurilor, căci spune Domnul: „de cel ce se va ruşina de
Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul
Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii
îngeri” (Marcu 8, 38).
Ţinând cont de toate acestea, felicităm demersul părintelui nostru,
socotindu-l povaţă şi îndreptar pentru toţi cei ce vor dori să pătrundă în
fascinantul univers al scrierilor frumoase şi aducătoare de pace. Totodată,
îndemnăm pe cei mai tineri, din rândul cărora facem şi noi parte, să ia ca
povaţă şi pildă frumoasa îndeletnicire a scrisului, căci acesta tovarăş bun se
face iubitorului de Hristos şi slujitorului de cele sfinte.
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Succint portret biografic
Pr. Ioan Ioanicescu s-a născut la data de 1 octombrie 1939, în localitatea
Ioaniceşti, judeţul Argeş. Este absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul
Grigorie Teologul” din Craiova, promoţia 1959. În anul 1963 a absolvit
Facultatea de Teologie din Bucurieşti, tot acolo începând şi cursurile de
doctorat, în anul 1978.
În activitatea pastorală se remarcă la început în ascultările de
ghid bisericesc şi diacon la Mănăstirea Curtea de Argeş (1963-1966), apoi
ca preot paroh la Parohia Topliţa-Argeş (1966 – 1973). În Arhiepiscopia
Craiovei a venit în anul 1973, ca preot paroh la Bucuvăţ, lângă Craiova,
unde a rămas până în 1974. În perioada 1974 – 1978 a îndeplinit ascultările
de preot slujitor la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie” din Craiova şi redactor la Revista „Mitropolia Olteniei”. A fost în
două rânduri protoiereu: la Băileşti (1978 – 1987) şi la Protoieria Craiova
Sud (1987 – 2001). O perioadă de doi ani, din 2001 până în 2003, a
funcţionat în postul de consilier administrativ la Centrul Eparhial din Bănie.
Numele său este legat de începuturile Facultăţii de Teologie din Craiova,
unde a funcţionat pe catedra de Liturgică între anii 1992 – 2004.
Biserica Obedeanu din Craiova reprezintă o altă mărturie a activităţii
pastorale a preotului Ioanicescu, aici slujind o bună perioadă de timp, până
la pensionare. Inspirat parcă de duhul patriarhal al boierilor critori de aici,
numele lui Constantin Obedeanu fiindu-i reper, pr. Ioan s-a doveridit un
neobosit mânuitor al condeiului încropând numeroase studii, articole şi
medidaţii, multe din ele publicate în periodicele Arhiepiscopiei Craiovei şi
în paginile Ziarului Lumina.
Lucrarea „Carte de veghe creştină” (p. 332) întregeşte alături de
„Pelerinaj la Locurile Sfinte” (p. 209) şi „Din abecedarul credinţei” (p. 314),
o frumoasă trilogie, publicată integral la Editura craioveană „Aius”.
(Diac. IONIŢĂ APOSTOLACHE)
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POEZIE RELIGIOASĂ

ASTĂZI ESTE IAR CRĂCIUN
Sărbătoare cu un dulce parfum
Pe la uşi încep să cânte
Ale Domnului colinde sfinte
Lumânări s-aprind în brad
Dumnezeu milos aşteaptă-prag
Pruncul bun al Maicii noastre
Flori la geam ne pune-n glastre
Postul cel lung a trecut
Acum pe masa bucate-s din belşug
Cozonaci, mere şi nuci
Îi aşteaptă pe ai casei prunci.
Andreea Rădulescu8

8

Şcoala nr. 39 „Nicolae Bălecscu” din Craiova.
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SĂRBĂTOAREA DE CRĂCIUN
În ieslea mică şi săracă
Şi când ningea frumos afară
Biaza măicuţă luminată
Îşi năştea pruncul în zăpadă.
Bradul micuţ, împodobit în gerul de afară,
Magii de la răsărit veneau în mare, mare grabă.
Parfum de cozonaci, colinde, ele vestesc o sărbătoare:
Că s-a născut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel mare!
Bianca-Maria Muscalagiu9

9

Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” din Craiova.
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RĂSCUMPĂRĂTOR …
E duh de sărbătoatre, e pace şi colind
Cu inimă smerită, eu către Tine tind …
Pe buze rugăciune, în suflet mare dar,
Aduc slăvire Ţie Iisuse, plin de har!
Tu prunc fiind în ieslea săracă ai şezut
Să mântuieşti poporul ateului trecut…
Fă-mă să fiu ca magii, de-a pururi să Te caut
Umblând cu lumânarea, găsesc al meu „Tezaur” …
CĂLĂUZĂ ….
Stăteam singur lângă Tine şi cu lacrimi imploram
Mă simţeam lăsat de-o parte ca-ntr-o peşteră, sărman…
Şi Te căutam cuminte, Tu fiind unica „Stea”
Pribegeam ca un Apostol, ducându-mi povara grea.
Genunchii mi-s moi şi palizi, mult secătuiţi de post
Numai Bunul Dumnezeu, mi S-arată adăpost…
Şi mă-mbie într-o lumină, unde nu poţi să te uiţi
Îmi îmbracă firea slabă în parfumul de virtuţi .
Emanuel Vârdol10

10

Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova.
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