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INTRODUCEREA TRADUC|TORULUI
Ceea ce în]eleptul ierarh c\rturar spunea demult despre folosul citirii c\r]ilor în limba matern\ — f\când analogie cu banii care circul\ peste tot — reprezint\ un adev\r
verificat de milenii. Pornind de aici, putem afirma c\ circula]ia c\r]ilor, prin traduceri, în spa]ii geografice diferite se
leag\ strict de însu[i rostul scrierii lor. Astfel, nu e de mirare c\ lucr\ri celebre sunt cunoscute pe toate meridianele
lumii, oferind elemente luminoase care se reg\sesc în morfologia spiritual\ a multor popoare. Cu atât mai mult, atunci
când este vorba despre c\r]i de factur\ religioas\ sau care,
în orice caz, r\spund unor cerin]e interioare s\dite ontologic
în fiecare om.
Pe acest ultim f\ga[ se încadreaz\ [i cartea de fa]\ a Arhimandritului Dionisios Anthopoulos. Prin traducerea în
limba român\, ea iese din circuitul strict al Greciei — ]ar\
sor\ întru dreapta credin]\ — [i se ofer\ unui spa]iu geografic [i spiritual nou, acela al poporului român iubitor de
sfin]i. Ea ne face cunoscut un sfânt contemporan, z\mislit
pe un alt t\râm — slav, de ast\ dat\ —, [i anume pe Sfântul
Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului, plecat la
Domnul în 1961.
Mânat din urm\ de baioneta unui regim ateu, celebrul
medic chirurg [i sfânt arhiereu rus a împr\[tiat iubire pe o
arie geografic\ de multe mii de kilometri p\tra]i. Ast\zi,
el face acela[i lucru sub o alt\ form\, deplin. Intervine deseori în via]a multor oameni care nu au auzit absolut nimic despre el. Cu mult mai mult se întâmpl\ acest lucru
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acolo unde o iconi]\ sau o carte despre via]a [i p\timirile lui
arat\ c\ este deja cunoscut. Locul acela este marcat de speran]a c\ Sfântul poate s\ mai intervin\ o dat\... {i el nu
întârzie s\ r\spund\, pentru c\ este Sfântul iubirii jertfelnice fa]\ de to]i, [i în special fa]\ de cei afla]i în suferin]\. Paginile c\r]ii vor descoperi cititorilor toat\ splendoarea d\ruirii sale, care ne face s\ vorbim, prin parafrazare,
de „sfin]i f\r\ frontiere”.
Cartea de fa]\ mi-a atras aten]ia din mai multe motive. Mai întâi, pentru marele exemplu de sfin]enie, r\bdare
[i dragoste oferit de Sfântul Luca Doctorul. Apoi, pentru c\
via]a lui este expus\ echilibrat, într-o manier\ destul de concentrat\, f\r\ s\ fie sc\pat din vedere îns\ nici un am\nunt
care i-ar fi putut afecta biografia. În al treilea rând, pentru
c\ prezint\, la sfâr[it, o serie de minuni f\cute recent de
Sfântul în regiunea Veria din Grecia. Este vorba despre lucruri concrete [i verificabile — dac\ lu\m în calcul faptul c\
înc\ mai sunt oameni care s-ar putea îndoi de veridicitatea
celor istorisite. De asemenea, traducerea aceasta se dore[te
a fi înc\ o fructificare a [ederii mele în Grecia, ca doctorand la Facultatea de Teologie din Tesalonic, [i ca preot slujitor în cadrul Mitropoliei Veriei, Nausei [i Kampaniei, sub
c\l\uzirea p\rinteasc\ a Înaltpreasfin]itului Mitropolit Panteleimon, men]ionat de mai multe ori în paginile acestei c\r]i.
Sunt încredin]at de ceea ce autorul ei, Preacuviosul Arhimandrit Dionisios Anthopoulos, mi-a zis de mai multe ori:
cele expuse aici sunt doar câteva dintre minunile adunate de
Sfin]ia Sa, iar cele adunate reprezint\ doar o parte din minunile pe care Sfântul le-a f\cut cu cei care-i invoc\ ajutorul.
Sper ca num\rul celor ajuta]i de Sfântul Luca Doctorul
s\ creasc\ permanent, peste tot în lume. Îl rog din adâncul
inimii s\-i binecuvânteze [i s\-i inspire pe to]i cei care sunt
chema]i la cele dou\ slujiri onorate de el într-un mod sublim
— preo]ia [i medicina — [i, de asemenea, s\ fie liman de sc\pare tuturor celor suferinzi, iubi]ilor lui fra]i [i surori întru
Domnul.
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Adresez mul]umiri c\lduroase celor care au f\cut posibil\ publicarea acestei c\r]i în România. Îl am în vedere mai
întâi pe Înaltpreasfin]itul Mitropolit Panteleimon al Veriei,
Nausei [i Kampaniei, precum [i pe Preacuviosul Arhimandrit Panteleimon Korfiotakis, Stare]ul M\n\stirii Panaghia
Dovra, pentru permisiunea de a traduce [i publica lucrarea
de fa]\ în limba român\. Îl adaug [i pe distinsul ei autor,
Preacuviosul Arhimandrit Dionisios Anthopoulos, care a oferit cititorilor o carte de suflet foarte apreciat\ [i c\utat\ în
Grecia. Nu m\ îndoiesc de faptul c\ [i la noi va avea acela[i
ecou.
Îi mul]umesc, de asemenea, Înaltpreasfin]itului P\rinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, pentru binecuvântarea dat\ de a publica aceast\ carte la Editura DOXOLOGIA.
Nu în ultimul rând, îmi exprim recuno[tin]a fa]\ de conducerea [i comitetul de redac]ie al institu]iei men]ionate, care
[i-a ad\ugat înc\ un mijlocitor sfânt în fa]a Domnului, prin
popularizarea vie]ii lui. Tuturor cititorilor, un gând de dragoste inspirat din preaplinul Sfântului Luca Doctorul.

Pr. Petru SIDOREAC
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Sf=ntul Luca, Arhiepiscop de Simferopol [i Crimeea.
Icoan\ modern\ `n stil rusesc. Al\turi, ocrotitorii s\i,
Sfin]ii Doctori f\r\ de argin]i
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PROLOG*
În urm\ cu aproximativ un an de zile am avut binecuvântarea de a primi la Sfânta Mitropolie a Veriei, Nausei
[i Kampaniei, precum [i la Sfânta M\n\stire Panaghia Dovra
un mic fragment din moa[tele Sfântului Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului, d\ruit de Înaltpreasfin]itul Laz\r,
Mitropolitul Simferopolului [i Crimeii. Prezen]a acestui tezaur pre]ios, dar [i str\dania de a construi o biseric\ în cinstea noului Sfânt al Bisericii noastre, începând din luna iunie a anului 2005, când a fost pus\ piatra de temelie în incinta Sfintei M\n\stiri Panaghia Dovra, în prezen]a succesorului Sfântului, a Înaltpreasfin]itului Mitropolit Laz\r al
Simferopolului [i Crimeii, au f\cut ca Sfântul Luca s\ fie
foarte cunoscut în regiunea noastr\.
În ultimul an, nenum\ra]i fra]i de-ai no[tri i-au solicitat ajutorul [i mijlocirea în fa]a lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor lor [i dintre cei care s-au rugat la Sfântul Luca mul]i au sim]it cum harul lui îi cerceteaz\ [i li se
t\m\duiesc bolile. Unii dintre ace[ti fra]i ai no[tri, dorind
s\-[i exprime recuno[tin]a fa]\ de Sfântul, au m\rturisit monahilor M\n\stirii Panaghia Dovra minunile pe care le-a
f\cut Sfântul Luca lor, personal, sau unor rude.
P\rintele Arhimandrit Dionisios Anthopoulos, vie]uitor
al M\n\stirii Panaghia Dovra [i cleric al Mitropoliei Veriei,
Nausei [i Kampaniei, a fost îns\rcinat s\ consemneze unele
din aceste minuni, pentru ca lucrurile minunate pe care le
* Prolog la edi]ia `n limba greac\, 2005.
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face [i în zilele noastre Dumnezeu prin sfin]ii S\i s\ fie cunoscute [i s\ constituie un sprijin pentru monahii no[tri,
care, prin intermediul lor, vor afla despre Sfântul Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului, [i vor sl\vi pe Dumnezeu
[i pe filantropul nostru sfânt.
Considerând c\ în felul acesta nu punem sub obroc tezaurul pe care Dumnezeu l-a d\ruit m\n\stirii noastre, dar
[i lumii întregi — [i m\ refer la sfintele moa[te ale Sfântului Luca F\c\torul de minuni —, ci povestim [i noi, prin
intermediul relat\rilor fra]ilor no[tri, toate câte le-a f\cut
Dumnezeu prin Sfântul S\u, felicit pe P\rintele Dionisios
pentru str\dania sa [i invoc rug\ciunile Sfântului pentru
to]i cei care alearg\ la el [i îi cer ajutorul.

† PANTELEIMON,
Mitropolitul Veriei, Nausei [i Kampaniei
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SCURT| INTRODUCERE
În urm\ cu câteva luni, Înaltpreasfin]itul Mitropolit
Panteleimon al Veriei, Nausei [i Kampaniei mi-a încredin]at ascultarea de a realiza o colec]ie a minunilor f\cute în
regiunea noastr\ de Sfântul Luca Doctorul, Arhiepiscopul
Simferopolului. Aceast\ lucrare, chiar dac\ la o prim\ privire pare simpl\, ascunde multe dificult\]i legate de particularit\]ile [i aspectul unic al fiec\rei minuni în parte întâlnite de cel îns\rcinat cu adunarea lor.
Cum s\ în]elegi planurile lui Dumnezeu? Cum s\ abordezi îndureratul [i în cele din urm\ mângâiatul suflet uman?
Cum s\ m\sori durerea, agonia, recuno[tin]a? Cum s\ te
apropii de taina rela]iei unice dintre Dumnezeu [i om, dintre Creator [i creatur\, dintre Tat\ [i fiu, tain\ ce este, pentru fiecare, unic\ [i irepetabil\, precum unic [i irepetabil
este orice suflet omenesc, ca [i grija lui Dumnezeu pentru
mântuirea lui? {i s\ reu[e[ti s\ transpui toate acestea pe o
foaie de hârtie, din care lipse[te atmosfera creat\ prin povestirea direct\ a celui ajutorat, dar [i admira]ia auditoriului
în fa]a m\re]iilor lui Dumnezeu!
Luând în considerare dificultatea acestei ac]iuni, m\rturisesc c\ ocoleam sau, mai degrab\, amânam începerea lucrului. Nu eram sigur c\ voi fi în stare s\ reu[esc [i, din p\cate, pu]ina mea credin]\ nu-mi permitea s\ m\ încredin]ez total purt\rii de grij\ [i lumin\rii harului lui Dumnezeu.
Pân\ când Sfântul, ale c\rui minuni f\ceau obiectul ascult\rii
mele, m-a scos din aceast\ situa]ie delicat\. M-a învrednicit
13
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s\ intru [i eu în marea familie a „beneficiarilor” ajutorului
s\u, mai ales c\ [i în familia mea a f\cut o mare minune,
despre care ve]i citi mai târziu. În felul acesta, am devenit [i
eu p\rta[ tuturor acestor sim]\minte, necunoscute mie pân\
atunci sau, în orice caz, pe care nu le-a[ fi tr\it poate niciodat\ atât de intens, [i toate îndoielile men]ionate s-au diminuat, f\r\ ca, m\rturisesc, s\ dispar\ întru totul. Cauza era
faptul c\ m\ consideram [i înc\ m\ mai consider nevrednic
s\ „administrez” ac]iunile minunate ale unui atât de mare
sfânt contemporan, ale unui om care a suferit orice din dragoste fa]\ de Hristos [i care, el însu[i, a ajuns un izvor de
dragoste, de „ap\ vie”, dup\ cum spune Evanghelia. Ce leg\tur\ poate fi între mine [i un asemenea uria[ al credin]ei? De altfel, ar fi o impietate ca o carte în care se vorbe[te
despre un sfânt atât de smerit s\ fie întinat\ de mândria
mascat\ a cuiva.
În cele din urm\, cu toate dubiile [i ezit\rile mele, am acceptat — din ascultare — nu numai s\ adun minunile pe care
le-a f\cut Sfântul Luca în regiunea noastr\, ci [i s\ le anexez la o carte scris\ în cinstea lui. Sper doar s\ nu apar ca un
novice [i îl rog pe Sfântul s\-mi treac\ cu vederea lipsurile
[i, în general, nevrednicia mea, s\-mi lumineze mintea [i s\
binecuvânteze aceast\ str\danie, care nu este a mea, ci a Sfintei M\n\stiri Panaghia Dovra, pe care scrierea mea stângace
o va reprezenta.
Ruga]i-v\ [i dumneavoastr\, fra]ii mei iubitori de sfin]i,
pelerini evlavio[i la sfintele moa[te ale celui între sfin]i
P\rintelui nostru Luca, Arhiepiscopul Simferopolului, F\c\torul de minuni [i Doctorul f\r\ de argin]i, care sunt ad\postite în aceast\ m\n\stire, ca s\-mi d\ruiasc\ Dumnezeu [i
Sfântul S\u putere [i iluminare pentru a duce la bun sfâr[it ascultarea mea.
M\ rog [i eu sau, mai degrab\ vreau s\ sper c\ Dumnezeu îmi va împ\rt\[i agonia [i Se va îngriji, în felul în
care doar El cunoa[te, ca în cele din urm\ aceast\ carte,
14
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oricât de deficitar\ [i r\u scris\ ar fi ea, s\ le foloseasc\ duhovnice[te tuturor celor care o vor citi cu aten]ie.
Sfântul Luca, prin via]a [i minunile sale, s\ vorbeasc\
inimilor noastre, ale tuturor...

Sfânta M\n\stire Panaghia Dovra,
toamna anului 2005,
Arhimandrit Dionisios ANTHOPOULOS
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Sf=ntul Luca Doctorul `ntr-o icoan\ modern\ `n stil rusesc
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VIA}A SFÂNTULUI LUCA
Luca Doctorul este un sfânt contemporan. S-a n\scut în
Crimeea, care pe atunci ]inea de Imperiul Rus (ast\zi apar]ine Ucrainei), în ora[ul Kerci, pe data de 14/27 aprilie 1877.
Numele s\u de mirean era Valentin Feliks Voino-Iasene]ki.
Era unul dintre cei cinci copii pe care i-au avut p\rin]ii s\i.
Tat\l, Feliks, era romano-catolic, b\rbat cu inim\ bun\ [i
evlavios. Mama, Maria, era ortodox\, femeie credincioas\, cu
mult\ dragoste pentru cei afla]i în suferin]\. Îi comp\timea
în special pe de]inu]i [i, cu toate c\ nu erau boga]i, se îngrijea s\ trimit\ zilnic în închisori, [i oriunde era nevoie, diferite alimente.
Pe la sfâr[itul anilor 1880, familia lui Valentin s-a mutat la Kiev, ora[ vestit nu numai pentru c\ a fost prima capital\ istoric\ a ru[ilor, ci [i pentru marea [i sfânta m\n\stire Lavra Kievului1. Stabilirea familiei Iasene]ki în acest
ora[ a jucat un rol hot\râtor în formarea personalit\]ii lui
Valentin [i mai apoi în evolu]ia sa. Micu]ul Valentin petrecea
ore în [ir cercetând toate bisericile din ora[, [i în special M\n\stirea Lavra, care a dat pân\ în zilele noastre peste o sut\
de sfin]i, la ale c\ror sfinte moa[te se închinau mii de pelerini credincio[i veni]i din toat\ Rusia. Ochii s\i de copil nu se
mai s\turau s\ priveasc\ fe]ele acestor credincio[i cre[tini
care, cu evlavia ruseasc\ specific\, îi p\reau nu oameni, ci mai
degrab\ îngeri p\mânte[ti, ce-L sl\vesc zi [i noapte pe Preabunul Dumnezeu. Le privea fe]ele în timpul rug\ciunii, metaniile pân\ la p\mânt, observa cum st\teau în picioare cu
1

Pecerska Lavra (n.tr.).
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orele, felul evlavios în care s\rutau sfintele icoane [i, în
general, fiecare manifestare a credin]ei lor autentice. Cu
sim]irea onest\ a inimii sale de copil, recuno[tea pe fe]ele
lor sfin]enia vie]ii [i frumuse]ea virtu]ilor. Vedea îns\ la ei
[i semnele nefericirii omene[ti, ale durerii [i ale s\r\ciei,
care îi umpleau de mâhnire inima ginga[\ [i plin\ de compasiune. Deci a început încet-încet s\ picteze cu mult\ îndemânare aceste chipuri ale oamenilor „extralume[ti”, sau
mai bine zis „supralume[ti”, atât de respectabile [i de iubite pentru el. Avea un talent atât de mare la pictur\, încât
în scurt timp a ob]inut locul întâi la un concurs al Academiei de Arte.
Pictura nu era îns\ unicul lui dar. În paralel cu studiile, cerceta cu un zel deosebit Sfânta Scriptur\. Ochii i se
aplecau zilnic, ore în [ir, asupra textelor sfinte, din care
scotea „apa vie]ii ve[nice”. Îl impresionau foarte multe pasaje în Biblie [i le sublinia cu cerneal\ ro[ie, pentru a le
g\si mai u[or. La acea vârst\ fraged\, când evlavia începea s\-[i fac\ sim]it\ prezen]a cu putere în sufletul s\u, a
citit un pasaj din Evanghelia dup\ Matei, care l-a mi[cat
profund. Era urm\torul text: „{i v\zând mul]imile, I s-a
f\cut mil\ de ele c\ erau nec\jite [i r\t\cite ca ni[te oi care
n-au p\stor. Atunci a zis ucenicilor Lui: Seceri[ul e mult,
dar lucr\torii sunt pu]ini. Ruga]i, deci, pe Domnul seceri[ului, ca s\ scoat\ lucr\tori la seceri[ul S\u” (Matei 9, 36-38).
Inima sa a tres\ltat la cuvintele Domnului [i, f\r\ s\-[i dea
seama, a zis, ca pentru sine: „O, Doamne, î]i lipsesc lucr\torii!?”. Mai târziu, va considera întâmplarea drept prima
chemare a Domnului de a deveni [i el lucr\tor la seceri[.
Dar, pentru moment, nu se gândea la asta. Gândurile
sale de viitor se îndreptau spre om. Bunii lui p\rin]i, [i în
special mama sa, i-au transmis o dragoste imens\ fa]\ de
semeni. Astfel Valentin, pentru a-[i pune via]a în slujba
aproapelui — mai ales a s\racului —, pl\nuia s\ devin\ înv\]\tor sau asistent medical de ]ar\, acolo unde cu adev\rat
ar fi fost nevoie de el. Câ]iva prieteni care îi cuno[teau dorin]a ascuns\ din suflet l-au sf\tuit îns\ c\ ar putea oferi
mai mult dac\ ar practica meseria de doctor.
18
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Valentin Voino-Iasene]ki, `n perioada studen]iei
la Facultatea de Medicin\ a Universit\]ii din Kiev
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Într-adev\r, Valentin a fost admis la facultate, unde, în
scurt timp, i-a impresionat pe to]i cu rezultatele sale, inclusiv pe profesori. Îl interesa mult anatomia. Studia cu seriozitate corpul uman [i f\cea schi]e am\nun]ite ale p\r]ilor lui
[i ale oaselor. Faptul c\ ani de-a rândul a desenat corpul
uman l-a ajutat ulterior foarte mult în meseria aleas\. Colegii de facultate i-au spus c\ într-o bun\ zi va ajunge profesor de anatomie. Dup\ dou\zeci de ani va deveni, într-adev\r, profesor de anatomie topografic\ [i de chirurgie.
La examenele de licen]\ a avut rezultate excep]ionale, [i
nu doar prietenii, ci [i profesorii i-au propus s\ continue studiile, pentru a-[i asigura o carier\ str\lucit\. A[a ceva îns\
era departe de visul lui. În interiorul sufletului s\u r\suna
zilnic, ca un dang\t de clopot, dorul de a-l sluji pe fratele
aflat în suferin]\. Nu-l interesau catedrele universitare, ci
cabinetul s\r\c\cios dintr-un sat, unde putea s\-[i ofere serviciile pentru alinarea aproapelui lipsit [i îndurerat.
Prima ocazie de a-[i realiza visul [i de a se debarasa de
planurile vanitoase propuse de ceilal]i i s-a oferit în prim\vara anului 1904, când în Orientul Îndep\rtat se dezl\n]uia
r\zboiul ruso-japonez, cu urm\ri distrug\toare pentru ]ara
sa. Valentin a plecat pe front pe 30 martie 1904 [i, în cele
din urm\, s-a stabilit în ora[ul Cita, unde a lucrat ca chirurg
la spitalul militar. Opera încontinuu, realizând interven]ii
chirurgicale de la cele mai simple pân\ la cele mai dificile [i
complicate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dup\ cum accentua
mereu, interven]iile lui aveau un succes nemaipomenit [i,
în scurt timp, a ajuns renumit pentru cuno[tin]ele sale medicale [i marea experien]\ în chirurgie.
La acela[i spital lucra ca asistent\ medical\ [i Ana Vasilievna, pe care colegii [i pacien]ii o strigau „sfânta asistent\”.
{i nu pe nedrept, c\ci se eviden]ia dintre to]i nu atât prin
frumuse]e, cât mai ales prin deosebita ei bun\tate, polite]e [i
blânde]e. Înf\]i[area smerit\ a acestei tinere a atras aten]ia
chirurgului, care vedea în ea so]ia potrivit\ pe care dorea s\
o aib\ lâng\ el. Astfel, la scurt timp, bunul Valentin s-a c\s\torit cu buna An\, pentru ca împreun\ s\ întemeieze o familie bun\ [i binecuvântat\.
20

„Poveste[te ce a f\cut Sf=ntul pentru tine...”

Valentin (al doilea, la dreapta, `n ultimul r=nd),
cu personalul spitalului militar, `n ora[ul Cita, anul 1904
Valentin (st=nga), `n timpul unei interven]ii chirurgicale
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Ana Vasilievna, infirmier\,
so]ia lui Valentin, `n uniforma Crucii Ro[ii
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Nu mult dup\ aceea, a fost numit doctor în ora[elul
Ardatov [i mai apoi la spitalul din Verhni Liubaz. Acolo Valentin [i Ana au locuit destul timp [i au dat na[tere primilor doi copii — Mihail (1907) [i Elena (1908). În acest r\stimp,
Valentin a c\p\tat faima de chirurg excep]ional. To]i doreau
s\ fie opera]i de el, [i astfel a ajuns s\ lucreze de la nou\ diminea]a pân\ seara, consultând totodat\ mul]i pacien]i în
cabinetele ambulatoriului. Nu lua în calcul oboseala [i extenuarea fizic\ provocate, firesc, de atâtea ore de activitate
intens\. La el avea întâietate datoria fa]\ de fra]ii afla]i în
suferin]\, în persoana c\rora nu vedea nici o deosebire de sex
sau de origine, neam sau religie, bog\]ie sau s\r\cie, ci numai pe Iisus Hristos Însu[i. R\sunau în\untrul s\u cuvintele
Aceluia Care a zis: „Dac\ a]i f\cut unuia dintre fra]ii Mei
prea mici, Mie Mi-a]i f\cut” (Matei 25, 40). Era imposibil
pentru acest om al dragostei s\ ignore cuvintele divine. Pentru el, Evanghelia nu era doar liter\, ci un mod de via]\
prin excelen]\.
Superiorii lui din regiune l-au transferat la spitalul periferic din ora[ul Fatez, iar în 1909 a plecat la Moscova.
Acolo a ucenicit la clinica de chirurgie a profesorului Diakonov. Valentin s-a d\ruit cu entuziasm cercet\rii medicale,
concentrându-[i str\daniile asupra noilor tehnici de anesteziere, care puteau face mai suportabil\ durerea pacien]ilor [i
mai u[oar\ munca medicilor. În paralel cu munca de cercetare, a lucrat [i în spitalul raional din satul Romanovka.
Din datele oficiale p\strate afl\m c\, în perioada cât a lucrat acolo Valentin, num\rul bolnavilor care veneau la cabinetele ambulatorii ale spitalului a ajuns la 31.640 pe an.
El însu[i a efectuat peste trei sute de interven]ii chirurgicale în acest interval, în condi]ii aproape rudimentare.
Înainte de a pleca din Romanovka, i s-a n\scut al treilea copil, Alio[a.
Dup\ un an [i jum\tate, s-a mutat din nou lâng\ Moscova, în ora[ul Pereslavl-Zalesski, unde a preluat responsabilit\]ile de medic-[ef [i chirurg, lucrând în acela[i ritm
extenuant.
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Medicul Valentin Voino-Iasene]ki, la `nceputul anului 1910
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Între timp, în 1914, a izbucnit Marele R\zboi, adic\
Primul R\zboi Mondial, în a c\rui vâltoare a fost atras
aproape imediat [i Imperiul Rus. }ara lui Valentin lupta pe
trei fronturi concomitent. În nord, cu Germania Kaiserului,
în sud-vest, cu Austro-Ungaria Habsburgilor, [i în sud, cu
Imperiul Otoman al Sultanului. Pierderile de vie]i omene[ti
erau imense, nu numai pe front, ci [i în restul ]\rii. R\zboiul presupunea costuri uria[e, iar ele, la rândul lor, cre[terea impozitelor, s\r\cie, foamete, boli...
În acele vremuri grele (1915-1916), Valentin a fost solicitat s\ conduc\ [i un spital militar, unde s-a pus în slujba
solda]ilor r\ni]i. Interven]iile chirurgicale, chiar [i cele mai
complicate, reu[eau întotdeauna. S-a eviden]iat în mod special în opera]iile la ochi [i mul]i erau bolnavii care î[i rec\p\tau vederea prin mâinile binecuvântate ale excep]ionalului medic.
În 1916, Valentin [i-a sus]inut doctoratul pe un subiect
legat de anestezia local\, entuziasmându-i pe profesori. Cu
pu]in timp înainte de a pleca din Pereslavl-Zalesski, i-a venit ideea s\ descrie experien]ele din activitatea sa de chirurg într-o carte, pe care s\ o intituleze Studii de chirurgia
infec]iilor purulente. Imediat dup\ ce a început s\ lucreze
la ea — la finalizarea prologului — a tr\it o experien]\ ciudat\, al c\rei sens l-a în]eles abia dup\ mul]i ani. L-a str\fulgerat gândul c\, dup\ ce va termina cartea, o va semna
cu nume de episcop. A fost surprins, din moment ce niciodat\ nu i-a trecut prin minte s\ devin\ preot, [i cu atât
mai pu]in episcop. Îns\, dup\ cum a m\rturisit el însu[i
mai târziu, „cele pe care nu le cunoa[tem noi despre noi
în[ine le [tie Domnul Atot[tiitorul de când suntem în pântecele maicii noastre”.
Între timp, familia lui Valentin [i a Anei s-a m\rit cu
înc\ un copil. Un b\ie]el care a primit numele tat\lui s\u,
Valentin. Se pare c\ era ultima bucurie pe care o tr\iau împreun\...
Nenorocirea a lovit-o mai întâi pe sora mai mare a Anei,
care [i-a pierdut ultima fiic\ în Crimeea, din cauza unei
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forme galopante de tuberculoz\. Mama îndurerat\ a c\utat compasiune la „sfânta asistent\”, adic\ la sora ei Ana.
Astfel, la începutul anului 1917, aceasta i-a vizitat, aducând
printre bagaje [i un catastrofal — dup\ cum se va dovedi mai
târziu — „suvenir”: p\tura de bumbac cu care o acoperea pe
fiica ei bolnav\. Valentin a avertizat-o pe Ana c\ aceast\ p\tur\, cu toat\ valoa\rea ei sentimental\ pe care o are pentru sora sa, era periculoas\, întrucât putea fi infestat\ cu
tuberculoz\. Îndurerata lui so]ie nu l-a ascultat. Din nefericire, el a avut dreptate... Ana s-a molipsit [i, nu dup\ mult
timp, Valentin a observat primele simptome de tuberculoz\.
Starea s\n\t\]ii ei s-a înr\ut\]it progresiv. Puterile o p\r\seau, nu putea s\-[i îndeplineasc\ nici m\car îndatoririle
casnice [i în scurt timp a c\zut la pat.
În acea iarn\, din cauza r\zboiului [i a situa]iei politice confuze din ]ar\, cele mai s\race p\turi sociale, în special mul]imile de muncitori din ora[e care tr\iau în cele mai
mizere condi]ii, au c\zut prad\ foametei. Nemul]umirea general\ era imens\ [i tocmai ea a fost suportul pentru proclamarea revolu]iei [i a abolirii regimului ]arist de c\tre o
mic\, ini]ial, organiza]ie politic\ extremist\ — comuni[tii
bol[evici. Ace[tia au organizat greve de amploare [i lozinca
lor de încetare imediat\ a r\zboiului a g\sit ecou în rândul maselor muncitore[ti. Politica intern\ era tulbure. La
început, ]arul a fost nevoit s\ fac\ reforme, cedând puterea
unor forma]iuni guvernamentale mai democratice, îns\ mai
târziu a fost obligat s\ renun]e la tron. Pentru comuni[tii
bol[evici îns\ instituirea unei democra]ii de tip occidental era
la fel de nedorit\, fiind considerat\ o piedic\ în împlinirea
planurilor lor de ob]inere [i p\strare a puterii. Astfel c\ s-au
r\sculat, în octombrie 1917, în Petersburg, capitala ]\rii,
[i cu sprijinul r\zvr\ti]ilor din armat\ [i din marin\ au desfiin]at guvernul legal, condus de primul-ministru Kerenski,
[i l-au înlocuit cu cel sovietic. Dup\ un val de violen]e [i teroare, printre ale c\rui victime s-au num\rat to]i membrii
familiei ]ariste, au reu[it s\-[i impun\ puterea în cea mai mare
parte a ]\rii, chiar dac\ erau înc\ în minoritate numeric\
(la alegerile din luna noiembrie a anului 1917, bol[evicii aveau
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doar 24,5% din voturi, spre deosebire de sociali[tii modera]i,
care întruneau 48,5%, dintr-un total de 41.000.000 aleg\tori,
adic\ 80% din masa electoral\).
Germania — care îi g\zduise, îi sus]inuse financiar [i chiar
îi ajutase s\ se întoarc\ în Rusia pe to]i teoreticienii [i conduc\torii exila]i ai bol[evicilor (în frunte cu Lenin) — dorea
s\ recunoasc\ diplomatic noul regim, cu care a [i semnat un
pact (Brest-Litovsk) în condi]ii împov\r\toare pentru Rusia
comunist\ (]ara pierdea 1/3 din teritoriu, 1/4 din popula]ie, 1/3 din terenurile cultivabile, 27% din venitul na]ional [i 50% din puterea industrial\). În acest fel se achitau
comuni[tii fa]\ de Germania pentru „bunele servicii” [i „sus]inerea” ei în lupta pe care o duceau.
Odat\ asigurat\ pacea, putea începe, în sfâr[it, lucrarea „înnoitoare” a noului regim, care însemna distrugerea
treptat\ a tot ceea ce amintea de monarhie [i de guvernele
democratice de tip occidental sau contribuise la sprijinirea
lor. Astfel, în vâltoarea sângerosului r\zboi civil izbucnit
între „Albi” [i „Ro[ii”, guvernan]ii bol[evici au trecut, în numele poporului, la arestarea [i urm\rirea în mas\ nu numai a opozan]ilor, ci [i a tuturor celor care erau b\nui]i c\
ar putea s\ aib\ convingeri diferite.
Bineîn]eles c\ a fost luat\ în vizor [i Biserica Ortodox\.
Pentru teoreticienii comunismului, religia era un mijloc de
retardare a maselor — iar pentru Marx, era „opiumul poporului” —, de aceea bol[evicii s-au str\duit s\ o desfiin]eze cu
un zel neobosit. Bisericile [i m\n\stirile, dup\ ce au fost pr\date [i spoliate de toate bunurile de valoare, au fost aruncate
în aer sau, în cel mai fericit caz, transformate în magazii, grajduri, s\li de sport sau s\li de dans etc. Preo]ii [i c\lug\rii
erau aresta]i, executa]i dup\ o procedur\ sumar\, maltrata]i
cu mijloace brutale [i groaznice pân\ ce î[i d\deau duhul
sau erau îngropa]i de vii. A fost interzis\ predica duminical\, considerat\ propagand\ religioas\ [i ac]iune perfid\
împotriva poporului. Poporul binecredincios din Rusia, [i mai
ales cel din p\tura cea mai de jos (]\ranii constituiau 82%
din popula]ia ]\rii, iar dintre ei doar 0,02% apar]ineau partidului bol[evicilor), care era firesc s\ nu accepte aceast\
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siluire a credin]ei lor, a pl\tit foarte scump nesupunerea lui.
Regiuni întregi au fost l\sate în paragin\, pentru ca ]\ranii
s\ moar\ din cauza foamei [i a bolilor, dup\ ce mai întâi li
s-au furat efectiv toate produsele — chiar [i cele strict necesare pentru supravie]uire — pe baza acuza]iei c\ le-ar fi ascuns în magazii pentru a le m\ri pre]ul exagerat de mult
în defavoarea locuitorilor ora[elor, care tr\iau în lipsuri.
Pe de alt\ parte, faimoasa V}K2, poli]ia secret\ a noului regim, a arestat, a întemni]at, a ucis, a terorizat sau, în cel
mai bun caz, a deportat mii de ]\rani [i locuitori nevinova]i din provincie. Era de ajuns ca cineva s\ ascund\ chiar
[i o icoan\ sau s\ fie v\zut c\ intr\ în biseric\ pentru a fi
considerat contrarevolu]ionar [i trimis în Gulag3, teribilele
lag\re de munc\ din Siberia.
Mult mai periculo[i erau considera]i oamenii de [tiin]\,
intelectualii, [i în general cet\]enii educa]i, care ar fi putut avea o pozi]ie opus\ orânduirii politice a ]\rii. Mul]i dintre ace[tia au fost aresta]i f\r\ nici o acuza]ie [i întemni]a]i în închisorile de stat pentru „reeducare” [i „reorientare
politic\”. Unul dintre ei a fost Valentin Iasene]ki, care, înc\
de la începutul anului 1917, se mutase împreun\ cu familia la Ta[kent, unde a preluat postul de director [i medic
chirurg la spitalul Novo-Gorodsk. Acolo, celebrul medic chirurg, a c\rui mare evlavie [i credin]\ nemascat\ în Dumnezeu erau considerate de noul regim elemente suspecte ce
tr\dau o „ac]iune antipopular\”, a fost arestat pe baza acuza]iilor unui cleptoman alcoolic — func]ionar al spitalului —
care îl ura pe Valentin, [i re]inut timp de mai multe ore în
atelierele g\rii, unde a fost încropit un tribunal popular provizoriu care îi judeca [i imediat dup\ aceea îi executa prin
împu[care pe „contrarevolu]ionarii” [i pe „sabotorii” din regiune. Din fericire, la tribunal era de fa]\, în calitate de cadru
Vserosiiskaia Cerezvâciainaia Komissia po boribe s contrrevoliu]iei i
sabotajem, Comisia Extraordinar\ Pan-rus\ pentru lupta împotriva Con2

trarevolu]iei [i sabotajului.
3
Gulag, `n cazul de fa]\, se refer\ la totalitatea lag\relor de munc\
for]at\ [i `n chisorilor [i lag\relor de deten]ie [i de tranzit sovietice; vine
de la abreverea GULAG: Glavnoie Upravlenie Ispravitelino-Trudov`h Lagherei: Administra]ia General\ a Lag\relor de Munc\.
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de partid, un alt func]ionar al spitalului, care îl pre]uia
foarte mult pe doctorul Valentin, [i s-a îngrijit ca acesta s\
fie eliberat, dup\ [aisprezece ore de arest. Astfel Valentin,
cu ajutorul lui Dumnezeu (dup\ cum credea nestr\mutat),
a sc\pat de la o moarte sigur\.
Vestea despre arestarea lui Valentin a ajuns repede
acas\ la el, provocând panic\ în familie, în special încercatei Ana. A[teptarea îndelungat\ [i stresant\ a afectat-o
psihic. A suferit o c\dere nervoas\ [i a cedat. Starea s\n\t\]ii ei s-a înr\ut\]it rapid, încât nici m\car întoarcerea lui
Valentin nu a reu[it s\ o mai ajute cu ceva. Astfel, în câteva zile febra [i durerile îngrozitoare au doborât-o. Cu pu]in
timp înainte de a muri, a cerut s\-i vad\ pe cei patru copii
ai ei. S-a ridicat u[or pe pat, i-a însemnat cu semnul Sfintei
Cruci pe frunte, f\r\ s\-i s\rute, pentru a nu-i molipsi de
boala ei fatal\. Dup\ ce [i-a luat r\mas bun de la ei, s-a întins lini[tit\ pe pat [i u[or, u[or s-a stins. Avea treizeci [i
opt de ani [i a l\sat în urm\ un so] care o adora [i patru
copii cu vârste cuprinse între [ase [i doisprezece ani.
Moartea Anei l-a zdruncinat pe Valentin, care a sim]it
c\ i se crap\ p\mântul sub picioare. {i-a pus îns\ toat\ credin]a [i încrederea în voia [i pronia lui Dumnezeu. De aici
a luat tot curajul [i puterea de care avea nevoie pentru a se
pune din nou pe picioare [i [i-a continuat via]a [i slujirea
medical\ cu [i mai mult zel decât înainte.
Mul]i au afirmat c\ moartea so]iei sale l-a determinat s\
se îndrepte intens spre Biseric\ [i credin]\. Aceast\ afirma]ie îns\ nu este adev\rat\. Valentin întotdeauna a fost credincios, o dovedea cu vie]uirea lui în]eleapt\ [i a[ezat\, cu
noble]ea caracterului s\u, cu dragostea [i interesul fa]\ de
fratele aflat în suferin]\. Modul evlavios de via]\ se vedea [i
în felul cum opera. Fiecare interven]ie chirurgical\ era un
adev\rat ritual religios pentru credinciosul doctor.
În sala de opera]ii avea o icoan\ a Maicii Domnului.
Înaintea fiec\rei interven]ii chirurgicale st\tea în fa]a ei,
î[i f\cea cruce cu mult\ evlavie [i se ruga fierbinte pre] de
câteva minute. Apoi, cu o bucat\ de vat\ înmuiat\ în iod
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f\cea semnul crucii pe trupul pacientului, acolo unde urma
s\ fac\ incizia. Astfel, cu ajutorul Maicii Domnului, cu rug\ciunile sfin]ilor [i cu puterea Sfintei Cruci, începea interven]ia [i, în mod minunat, de fiecare dat\ (dup\ cum el însu[i m\rturisea, spre slava lui Dumnezeu) era încununat\
de succes.
„Ciudatele” obiceiuri ale lui Valentin i-au stârnit pe
membrii de partid [i, la începutul anului 1920, în timpul
inspec]iei efectuate de o comisie de control în spitalul unde
lucra, a fost dat ordinul strict ca icoana Maicii Domnului s\
fie îndep\rtat\ din sala de opera]ii. Logica lor era c\, din moment ce exist\ separare între Stat [i Biseric\, este interzis\
expunerea în spa]ii publice a simbolurilor religioase, care
afectau sentimentele poporului de echidistan]\ religioas\
sau de neapartenen]\ la vreo religie.
Valentin, f\r\ s\ ia în calcul urm\rile, a reac]ionat puternic [i a ie[it din spital, declarând c\ nu se va întoarce la
îndatoririle sale decât atunci când icoana Maicii Domnului
va fi a[ezat\ din nou la locul ei. Membrii de partid din cadrul comisiei erau neîndupleca]i, la fel [i Valentin, el s-a
împotrivit cu curaj unei conduceri care nu [tia ce este ezitarea [i avea puterea s\-l [tearg\ cu totul de pe fa]a p\mântului. Lucrurile îns\ s-au desf\[urat altfel.
La pu]in timp dup\ acest eveniment, a fost adus\ la
spital, în stare grav\, so]ia unuia dintre membrii cei mai importan]i ai partidului, necesitând o interven]ie chirurgical\
de urgen]\. Femeia cerea insistent s\ nu fie operat\ decât de
profesorul Iasene]ki. L-au chemat deci înapoi la spital [i i-au
cerut s\ fac\ opera]ia. Valentin, chiar dac\ o comp\timea, a
refuzat s\ intre în sala de opera]ii f\r\ icoan\. În cele din
urm\, so]ul bolnavei a promis c\ icoana va fi pus\ la locul ei
a doua zi diminea]\, numai s\ fac\ opera]ia. Valentin a fost
de acord [i opera]ia a reu[it. A doua zi, icoana era la locul ei.
Doctorul cel credincios a reu[it s\ înving\ statul ateu, care
în schimb nu va uita niciodat\ aceast\ înfrângere.
Una din tacticile perfide pe care le folosea statul ateu
pentru desfiin]area Bisericii Ortodoxe se baza pe vechiul
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principiu „separ\ [i domin\”. Cu ajutorul unor clerici sperjuri, care nu tr\iau o via]\ bisericeasc\ autentic\, [i al unor
cadre politice, a fost înfiin]at\ a[a-zisa „Biseric\ vie”, care la
început a zdruncinat [i a sfâ[iat Biserica Ortodox\ a lui
Hristos. „Înnoitorii”, dup\ cum se numeau, au dominat o
vreme în majoritatea parohiilor [i i-au alungat pe episcopii
[i preo]ii care au r\mas credincio[i tradi]iilor [i rânduielii biserice[ti. Încet-încet, poporul binecredincios [i-a dat seama
de perfidia scopurilor [i a mijloacelor pe care le folosea „Biserica vie” [i s-a opus propagandei a[a-zise novatoare (în
esen]\, total lumeasc\ [i subjugat\ partidului), sprijinindu-i pe adev\ra]ii p\stori de suflete.
Ca reac]ie, „Biseric\ vie” liberal\ a declan[at în numele
„noii credin]e populare” represalii împotriva clericilor care
continuau s\ se opun\ înnoirilor impuse în mod brutal. În
str\dania lor de a strivi „capul [arpelui”, au umilit [i au
târât ierarhi [i preo]i ilu[tri în fa]a tribunalelor-caricatur\, formate din clerici [i mireni. Mul]i episcopi au fost
condamna]i [i [i-au pierdut episcopiile, preo]ii — parohiile, [i
nu pu]ini au fost aceia c\rora li s-a interzis chiar s\ slujeasc\ sau au fost surghiuni]i ca ni[te criminali de drept comun în nesfâr[itele întinsuri din R\s\rit.
La un asemenea tribunal clerico-mirenesc constituit împotriva Arhiepiscopului Inochentie al Ta[kentului [i Turkistanului, a fost citat „tovar\[ul” Valentin. În timpul procesului îns\, credinciosul doctor l-a ap\rat cu patos pe episcopul calomniat [i s-a pronun]at cu mult curaj în favoarea
rânduielilor biserice[ti autentice. Argumentele sale, sus]inute într-o manier\ retoric\ f\r\ seam\n, au impresionat nu
numai auditoriul, ci [i pe însu[i Arhiepiscopul Inochentie care,
în cele din urm\, a fost g\sit nevinovat. Dup\ încheierea
procesului, arhiepiscopul s-a apropiat de Valentin s\-i mul]umeasc\ pentru c\ i-a luat ap\rarea [i i-a l\udat darul oratoric. Vorbeau plimbându-se în jurul bisericii. La un moment dat, Arhiepiscopul Inochentie s-a întors spre Valentin
[i i-a spus: „Doctore, trebuie s\ v\ face]i preot!”. Atunci el,
f\r\ s\ reflecteze nici o clip\, i-a r\spuns: „Înaltpreasfin]ia
Voastr\, dac\ este voia Domnului s\ fiu preot, voi ajunge...”.
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Arhiepiscopul Ta[kentului [i Turkistanului,
Inochentie, (st=nga) [i Pr. Valentin (dreapta)
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Valentin tocmai r\spundea chem\rii lui Dumnezeu de
a primi marele dar al preo]iei. Biserica era prigonit\, lucr\torii Evangheliei au r\mas pu]ini [i trebuia s\ se mobilizeze cu to]ii pentru a salva corabia Bisericii, care se cl\tina.
În interiorul s\u s-a trezit gândul care îl încercase [i în tinere]e: „O, Doamne, Î]i lipsesc lucr\torii!?”. F\r\ ezitare, a
acceptat chemarea Domnului, care venea prin buzele unui
episcop.
Într-adev\r, pe 26 ianuarie 1921, medicul Valentin a
fost hirotonit diacon de Arhiepiscopul Inochentie [i dup\ o
s\pt\mân\, la s\rb\toarea Întâmpin\rii Domnului, a primit [i a doua treapt\, cea de preot.
Era o perioad\ dificil\. R\zboiul civil înc\ se desf\[ura, chiar dac\ se apropia de sfâr[it (se va încheia cu reprimarea sângeroas\ a revoltei flotei din Kronstadt în luna
martie 1921). Regimul comunist, care la început s-a cl\tinat
pentru ca mai apoi s\ se stabilizeze, a început acum s\ se
r\zbune pentru cei 980.000 de tovar\[i membri ai Armatei
Ro[ii, care s-au pr\p\dit în r\zboiul civil (bineîn]eles c\ nu
se punea problema celor 6.000.000 de civili neînarma]i uci[i
în timpul r\zboiului respectiv). Arest\rile [i execu]iile sus]in\torilor „Albilor” învin[i sau ale sociali[tilor refractari erau
la ordinea zilei. „Teroarea ro[ie”, dup\ cum a r\mas în istorie acea perioad\, a fost impus\ în cele din urm\ în întreaga nefericit\ Rusie, unde trebuia s\ fie distrus tot ceea
ce amintea de trecut.
În acest climat, p\rintele Valentin ducea lupta propriei
sale misiuni. Împletind obliga]iile pastorale cu cele medicale, p\strându-[i postul de medic-[ef al Spitalului General
din Ta[kent, opera zilnic [i preda la Facultatea de Medicin\, purtând totdeauna reverend\ [i cruce. Era o provocare
pentru regim [i mul]i au fost aceia care l-au sf\tuit sau l-au
amenin]at s\ nu mai poarte reverend\ [i cruce [i s\ renun]e la preo]ie. Nimic îns\ nu a putut schimba hot\rârea
[i m\rturia vie]ii p\rintelui Valentin.
De altfel, lumea îl iubea nu numai pentru c\ era un
str\lucit om de [tiin]\ sau — dup\ opinia tuturor — cel mai
mare chirurg al vremii sale, ci [i pentru c\ ar\ta o mare
dragoste tuturor, [i mai ales pacien]ilor s\i, pe care îi înconjura cu iubire p\rinteasc\ [i cu solicitudine.
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Patriarhul martir Tihon, ~nt=ist\t\torul Bisericii Rusiei,
`n primii ani de prigoan\, dup\ revolu]ia bol[evic\
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În duminici, slujea la catedrala din Ta[kent. Arhiepiscopul Inochentie i-a încredin]at misiunea de a predica [i,
astfel, p\rintele Valentin a devenit un predicator renumit.
În curând, va primi responsabilit\]i [i mai mari...
Provoc\rile „Bisericii vii” l-au determinat pe Arhiepiscopul Inochentie s\ vorbeasc\ deschis, în termeni duri, la
adresa schismaticilor [i s\ descopere poporului dreptcredincios adev\rata lor fa]\, chemându-i pe cre[tini s\ r\mân\
credincio[i Patriarhului Tihon, care era întemni]at, [i Sfântului Sinod al Patriarhiei. Ac]iunea lui Inochentie l-a pus
în conflict direct cu regimul politic [i, în consecin]\, [i-a pierdut scaunul, aflându-se la un pas de a fi surghiunit din
Ta[kent. Astfel, ora[ul [i Arhiepiscopia Ta[kentului [i Turkistanului au r\mas f\r\ episcop.
În aceast\ situa]ie dificil\, în care schismaticii jubilau
[i se preg\teau s\ preia frâiele Bisericii Ortodoxe locale, a intrat în ac]iune p\rintele Valentin. La ini]iativa lui s-a organizat o întrunire a clericilor [i laicilor credincio[i Ortodoxiei,
pentru a fi dezb\tut\ situa]ia eparhiei de dup\ îndep\rtarea lui Inochentie.
La întrunire, întregul cler [i poporul au hot\rât într-un
glas ca p\storirea Arhiepiscopiei s\ fie preluat\ de p\rintele Valentin, în a c\rui persoan\ vedeau cu to]ii omul virtuos care ar fi putut ajuta Biserica local\ cu cuvântul [i cu
exemplul s\u, în acele vremuri grele.
P\rintele Valentin, cu toate c\ nu se considera vrednic
de o asemenea cinste [i r\spundere, a ascultat de voia Domnului, exprimat\ prin voin]a [i votul poporului. În acele zile
se afla la Ta[kent episcopul exilat din Ufa, Andrei (care,
de[i avea convingeri de stânga, a intrat în conflict cu regimul pentru c\ s-a împotrivit practicilor lui extremiste [i antidemocratice, ceea ce l-a dus la pierdera scaunului). Acesta
a aflat cu bucurie despre alegerea de întreaga Biseric\ a p\rintelui Valentin în scaunul de Arhiepiscop al Ta[kentului.
A r\mas impresionat de felul de a fi [i de virtu]ile episcopului ales, pe care l-a [i tuns în monahism (pe ascuns, în
locuin]a p\rintelui Valentin), dându-i numele de Luca, în
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cinstea Sfântului sl\vitului Apostol [i Evanghelist Luca Doctorul. Nu putea îns\ s\-l hirotoneasc\ episcop, deoarece,
conform sfintelor canoane, era nevoie de prezen]a a trei sau
a cel pu]in doi episcopi. I-a propus s\ mearg\ (bineîn]eles, cu
toate precau]iile de rigoare, pentru a fi evitat\ reac]ia schismaticilor) în ora[ul Penjikent unde se stabiliser\ doi episcopi exila]i, Daniel al Bolhovului [i Vasile al Suzdalului.
Într-adev\r, p\rintele Luca, împreun\ cu un diacon,
cu un preot [i cu fiul s\u mai mare, a mers cu greu pân\ la
Penjikent, unde, în cele din urm\, pe data de 18/31 mai
1923 a fost hirotonit episcop în biserica „Sfântului Nicolae”,
cu u[ile încuiate.
Întorcându-se la Ta[kent, episcopul Luca a anun]at c\
va sluji în catedral\, pe care între timp o ocupaser\ schismaticii. Doar la auzul inten]iei lui, ace[tia au p\r\sit biserica, în care de acum înainte va sluji el. „Novatorii” au
pierdut prima b\t\lie, dar nu inten]ionau s\ renun]e la încercarea de a prelua controlul asupra Bisericii din Ta[kent.
Înc\ de a doua zi, jurnali[tii aservi]i partidului [i schismaticilor au început s\-l atace pe noul episcop în ziarul
„Turkestanskaia Pravda” („Adev\rul de Turkestan”), acuzându-l a fi un „carierist ambi]ios” [i „pseudoepiscop necanonic”. În acest fel, încercau s\-l def\imeze pe episcopul Luca
[i s\ întoarc\ opinia public\ împotriva lui (tehnic\ veche folosit\ [i în zilele noastre).
De la început, via]a [i slujirea episcopului Luca au fost o
adev\rat\ Golgot\. Nu au trecut multe zile de la hirotonie,
c\ într-o sâmb\t\ seara, pe 9 iunie 1923, au sosit la re[edin]a sa doi agen]i ai serviciilor secrete, care au început s\-i
perchezi]ioneze casa [i l-au anun]at, sub privirile speriate
ale copiilor, c\ aveau ordin s\-l aresteze. Dup\ ce [i-a luat
r\mas bun de la copiii însp\imânta]i, pe care i-a încredin]at unei credincioase, Sofia Sergheevna Vele]kaia, i-a urmat
f\r\ s\ riposteze pe cei doi mili]ieni, care l-au dus, mai
întâi, la sediul lor [i, mai apoi, în închisoarea GPU-ului4.
El însu[i m\rturise[te:
4

Gosudarstvennoie Politiceskoie Upravlenie, Direc]ia Politic\ de Stat.
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Luca, Episcop de Ta[kent [i Turkistan
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„A[a au început pentru mine cei unsprezece ani de
temni]e [i exiluri. Cei patru copii ai mei au fost da]i în grija
Sofiei Sergheevna. Au fost alunga]i din locuin]a destinat\
medicului-[ef [i li s-a pus la dispozi]ie un spa]iu mic, în care
au putut înc\pea doar dup\ ce copiii au zidit o mansard\,
ob]inând astfel înc\ un etaj. Pe Sofia Sergheevna nu au alungat-o de la serviciu, [i din salariul ei tr\iau atât ea, cât [i
copiii.”
Sfântul episcop era preg\tit pentru aceast\ situa]ie. El
[tiuse c\, din momentul în care va îmbr\ca rasa martiric\
a m\rturisirii lui Iisus cel R\stignit, via]a lui va fi o cruce, un
martiriu de bun\voie, care îl poate duce chiar [i la moarte.
De aceea, î[i preg\tise deja testamentul, sfaturile [i înv\]\turile sale iubi]ilor s\i p\stori]i, pentru a nu se teme de amenin]\ri [i de violen]a la care îi supuneau schismaticii, r\mânând statornici în credin]a cea dreapt\ [i în tradi]ia [i rânduiala bisericeasc\. Testamentul s\u a circulat dactilografiat,
înc\ de a doua zi dup\ ce a fost arestat, în destule exemplare pentru ca evlavio[ii cre[tini s\ fie informa]i de ac]iunile regimului politic.
Schismaticii bol[evici, membri ai regimului, [tiau cât
de iubit era episcopul Luca de to]i oamenii, inclusiv de cei ce
nu ]ineau de Biserica Ortodox\. Doctorul episcop se bucura
de o mare pre]uire, pe de o parte, datorit\ caracterului s\u
deosebit, iar pe de alta, datorit\ str\lucitei activit\]i în domeniul medicinei. Pentru a putea justifica arestarea ilegal\
[i lipsit\ de ra]iune, au pus la punct o campanie de def\imare [i calomniere a lui în presa partidului de tip agromuncitoresc (de altfel singura existent\). Îl acuzau c\ este
colaborator contrarevolu]ionar al cazacilor autonomi[ti din
Orenburg [i spion al englezilor, cu care avea leg\turi prin
intermediul Turciei.
La procesele intentate, încercau s\ analizeze convingerile sale politice [i eventualitatea unei coopt\ri în favoarea
regimului. Pe Sfântul Luca nu l-a preocupat niciodat\ politica. Obiectivele sale erau: credin]a în Dumnezeu, binele
comun, dragostea fa]\ de aproapele, libertatea persoanei
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[i virtutea. Din moment ce dictatura proletar\ atee [i intolerant\ îi priva pe oameni de aceste valori de baz\, era
de a[teptat ca pozi]ia sa s\ fie contrar\ filosofiei [i practicilor regimului politic.
Sfântul a fost întemni]at pân\ la sosirea de la Moscova
a ordinelor referitoare la soarta lui. În temni]\, episcopul
doctor a reu[it s\ finalizeze cartea sa Studii de chirurgia
infec]iilor purulente. Pe copert\ semna: „Episcop Luca. Profesor Voino-Iasene]ki”. În aceste condi]ii s-a împlinit gândul
ciudat [i de neîn]eles, atunci, pe care l-a avut înainte cu mul]i
ani, pe când începea scrierea ei. Cum era de a[teptat, Ministerul a interzis publicarea lucr\rii, [i aceasta deoarece
nu putea accepta semn\tura sa ca „Episcop Luca”. Miopia
statului a privat [tiin]a medical\ de o lucrare important\ care,
cu siguran]\, ar fi oferit un ajutor imens în combaterea suferin]ei umane.
Între timp, „Biserica vie”, dup\ succesul repurtat prin
întemni]area episcopului locului ales de popor, s-a s\lb\ticit în adev\ratul sens al cuvântului. A invadat toate bisericile [i cu frenezie a s\rb\torit victoria „reformei” împotriva „criminalilor [i a speculan]ilor de duminic\”, dup\ cum
îi numea ironic pe clericii canonici. Bisericile lor îns\ au
r\mas goale. Poporul dreptcredincios nu-i urma [i ei [tiau c\
responsabil de aceasta era episcopul martir care, chiar [i
închis, continua s\-i inspire [i s\-i influen]eze pe oamenii
p\stori]i de el. Astfel, s-a hot\rât îndep\rtarea lui din ora[ul Ta[kent.
Autorit\]ile l-au informat c\ va fi transferat la Moscova [i i-au permis s\ se preg\teasc\ de c\l\torie, dându-i
r\gaz o zi. {tirea s-a r\spândit repede [i, în scurt timp, c\su]a lui s-a umplut de oameni veni]i s\-[i ia adio de la bunul
lor p\stor, s\ ia binecuvântare [i s\-[i exprime regretul
pentru desp\r]irea impus\. La un moment dat, episcopul
prigonit a p\r\sit casa pentru a vizita mormântul so]iei
sale, Ana. Cu emo]ie, s-a oprit în fa]a mormântului simplu
[i a citit un Trisaghion. În minte i s-au perindat toate acele
zile fericite pe care le-au petrecut împreun\ [i, emo]ionat,
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a l\crimat, f\r\ a se plânge îns\ de situa]ia lui actual\.
Dimpotriv\, a sl\vit [i a mul]umit lui Dumnezeu pentru c\
s-a învrednicit s\ sufere în numele Lui, chiar dac\ suferin]ele sale erau mici în compara]ie cu Patimile Aceluia Care
a primit moarte de bun\voie pentru mântuirea lumii.
A doua zi, Sfântul, emo]ionat, [i-a luat r\mas bun de
la copiii s\i [i, înso]it de angaja]i ai serviciilor secrete, a fost
îmbarcat în trenul care urma s\-l duc\ la Moscova, spre un
viitor necunoscut.
Locomotiva cu aburi îns\, chiar dac\ fluiera plecarea,
nu putea porni. O mare de oameni se a[ezase pe liniile de
cale ferat\ [i îi bara drumul, ca o dovad\ a indign\rii fa]\
de hot\rârile abuzive ale regimului. Deranja]i de ceea ce se
petrece, „lupii cu blan\ de oaie” au abandonat masca de
„servitori ai poporului” [i au ordonat for]elor de ordine dispersarea violent\ a mul]imii. Locomotiva a pornit. Poporul
lui Dumnezeu î[i lua adio cu lacrimi în ochi de la iubitul lor
episcop [i p\rinte duhovnicesc. O mare emo]ie l-a cuprins
[i pe Sfântul, care a sim]it c\ i se rupe inima [i o parte din
ea r\mâne acolo, în urma lui, în Ta[kent, la prima turm\
cuvânt\toare pe care harul lui Dumnezeu i-o încredin]ase.
Ajungând la Moscova, noua capital\ a statului sovietic, a fost dus la birourile GPU, unde, dup\ o chestionare
de rutin\, i s-a adus la cuno[tin]\ c\ putea s\ circule liber
prin ora[ [i c\ va trebui s\ revin\ aici peste o s\pt\mân\.
Dup\ ce a trecut perioada stabilit\ [i episcopul s-a întors la GPU, f\r\ multe explica]ii sau acuza]ii concrete, a fost
informat c\ este arestat din nou [i condamnat la privare
de libertate în închisoarea Butîrki. Era printre cele mai dure
[i inumane închisori din Moscova, destinat\ de]inu]ilor politici [i celor mai periculo[i criminali de drept comun.
Via]a în temni]\ era monoton\ [i plin\ de melancolie.
Atmosfera din jurul s\u era una potrivnic\, inclusiv din
partea celorlal]i de]inu]i. Îns\ noble]ea [i bun\tatea sa l-au
f\cut, în cele din urm\, s\ câ[tige respectul majorit\]ii. În
temni]\ a descoperit [i primele simptome de insuficien]\ cardiac\, boal\ care de acum înainte îl va înso]i pe tot parcursul
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vie]ii. Func]ionarea deficitar\ a inimii îl f\cea s\ respire
greu, iar picioarele lui au început încet, încet s\ se umfle,
f\cându-l s\ nu mai poat\ sta mult timp f\r\ s\ se a[eze.

~nchisoarea But`rki din Moscova. Aici a fost `ntemni]at Sf=ntul Luca

Suferin]a îi era amplificat\ [i de ve[tile proaste despre
familia sa, care o ducea foarte greu. Fiul s\u mai mare, Mihail, a venit s\-l viziteze la închisoare [i i-a povestit despre
problemele cu care se confruntau. El însu[i fusese nevoit s\
plece din Ta[kent [i s\ practice o meserie cu mare grad de
periculozitate la Kiev, pentru a-[i putea între]ine fra]ii mai
mici. Sfântul s-a întristat foarte tare pentru suferin]ele copiilor s\i, îns\ din închisoare nu putea face nimic altceva
decât s\ se roage la Dumnezeu [i s\ invoce mila Sa nesfâr[it\ asupra s\rmanilor lui copii r\ma[i f\r\ tat\.
În acele zile grele, singura mângâiere a Sfântului a fost
descoperirea în biblioteca închisorii a unui Nou Testament
abandonat, scris în limba german\, care de atunci i-a devenit tovar\[ permanent. Prin studierea cuvântului lui Dumnezeu primea mângâiere, putere [i curaj pentru a dep\[i
cu r\bdare încerc\rile prin care trecea.
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La mijlocul toamnei s-a hot\rât transferarea sa la închisoarea Taganka, din cel\lalt cap\t al Moscovei. Drumul
trebuia f\cut pe jos. În rândul din fa]\ al convoiului de de]inu]i a fost încadrat [i episcopul Luca, celebrul profesor de
chirurgie, zdren]uit [i chinuit frunta[ al unei cete de infractori [i oameni din lumea interlop\, pe care totu[i el îi considera iubi]i fra]i întru Domnul.

~nchisoarea Taganka din Moscova, unde a fost
`ntemni]at episcopul Luca

Aceast\ dragoste fa]\ de to]i oamenii, care nu discrimina [i nu p\rtinea pe nimeni niciodat\, a dovedit-o foarte
clar înc\ o dat\ în închisoarea Taganka. Acolo, pentru a face
fa]\ frigului, li s-au împ\r]it, prin intermediul Crucii Ro[ii,
diferite lucruri, printre care [i câte un palton gros. Odat\,
ie[ind afar\ din celula sa, a v\zut un de]inut pe care temnicerii l-au obligat s\ stea în frigul iernii descul], cu picioarele pân\ la glezne în ap\ înghe]at\. Acel nefericit tremura
[i se învine]ise de frig. F\r\ s\ ezite, Sfântul [i-a scos paltonul, chiar dac\ [i lui îi era frig, [i l-a acoperit cu el pe aproapele s\u atât de încercat. Acest comportament al episcopului
cel plin de dragoste a f\cut o impresie puternic\ asupra
micii comunit\]i din temni]\ [i Sfântul a câ[tigat respectul
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[i pre]uirea tuturor de]inu]ilor, care aveau atâta nevoie de
dragoste adev\rat\.
La sfâr[itul lunii decembrie a anului 1923, a fost luat\
o nou\ decizie împotriva episcopului întemni]at: va fi deportat în Siberia împreun\ cu al]i de]inu]i clerici! C\l\toria era lung\, obositoare [i... rece! Au ajuns în ora[ul Eniseisk la mijlocul iernii 1924.
În mod nea[teptat, locul în care a fost exilat Sfântul îi
permitea o oarecare libertate de mi[care [i de practicare a
meseriei sale. Atât acolo, cât [i în locurile unde a fost exilat
ulterior, Sfântul nu a uitat s\ se pun\ în slujba aproapelui.
Marea lui dragoste pentru cei s\raci, prigoni]i [i neajutora]i
îl îndemna s\ le fie întotdeauna aproape, chiar dac\ s\n\tatea îi fusese deja zdruncinat\ în mod serios de suferin]e
[i de repetatele deplas\ri dintr-un loc într-altul. Î[i folosea
din plin cuno[tin]ele medicale [i experien]a de doctor cu orice
ocazie acolo unde exista suferin]\ uman\, boal\ sau nefericire. Se ocupa personal cu mult\ aten]ie [i cu grij\ p\rinteasc\
de bolnavi, [i în special de copiii care tr\iau în condi]ii inumane. Era neobosit [i gata s\ ajute în orice clip\ [i în orice
condi]ii. Pentru toate acestea nu accepta niciodat\ bani sau
alt\ r\splat\, întrucât îi avea drept exemplu pe Sfin]ii Doctori f\r\ de argint Cosma [i Damian. Dimpotriv\, de multe
ori, uitând de propria s\r\cie, când se întâmpla s\-i cad\
în mâini ceva bani, îi împ\r]ea altora care aveau — dup\ p\rerea lui — mai mult\ nevoie de ei.
Pe de alt\ parte, s\r\c\cioasa lui locuin]\ s-a transformat într-o mic\ m\n\stire, unde oficia zilnic sfintele slujbe
[i Sfânta Liturghie, mai ales c\ [i acolo, ca [i în Ta[kent,
bisericile fuseser\ ocupate de schismatici. Evlavio[ii cre[tini sim]eau o bucurie deosebit\ c\, în sfâr[it, Dumnezeu
le-a trimis un p\stor — chiar dac\ surghiunit în locurile lor
— care le transmitea prin slujbele oficiate, iat\, din nou, harul [i binecuvântarea lui Dumnezeu.
La Eniseisk s-a petrecut [i urm\toarea întâmplare minunat\, care l-a impresionat profund pe episcopul exilat.
Într-o zi, în timp ce Sfântul se preg\tea s\ s\vâr[easc\ Sfânta
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Liturghie în salonul casei sale transformat în biseric\, a
v\zut cu surprindere un monah necunoscut, care îl a[tepta.
Monahul Cristofor, dup\ cum îi era numele, imediat ce l-a
v\zut pe venerabilul episcop a r\mas atât de surprins, încât nici nu s-a mai gândit s\-i cear\ binecuvântarea. St\tea
în fa]a lui uluit [i se uita în mod ciudat la Sfânt, f\r\ a putea
s\ articuleze vreun cuvânt. Dup\ câteva minute, Sfântul l-a
întrebat cine este [i de unde a venit. Atunci monahul s-a
prezentat [i i-a spus c\ vine din Krasnoiarsk. I-a explicat c\
acolo toate bisericile au c\zut în mâinile schismaticilor [i c\
poporul credincios al lui Dumnezeu a r\mas f\r\ preo]i. A[a
au hot\rât s\-l trimit\ pe el în îndep\rtatul ora[ Minusinsk
pentru a fi hirotonit preot de un episcop care se afla acolo.
Pornind în c\l\torie, o voce dinl\untrul s\u [i o putere inexplicabil\ l-au îndemnat s\ vin\ în Eniseisk. Când episcopul Luca l-a întrebat de ce a fost atât de surprins când l-a
v\zut, acesta i-a descoperit c\ în urm\ cu zece ani a avut un
vis care i-a r\mas foarte viu în memorie. Se f\cea c\ se afla
într-o biseric\ [i un arhiereu necunoscut îl hirotonea ieromonah. Când l-a v\zut pe Sfântul Luca, l-a recunoscut în
persoana sa pe acel arhiereu! Emo]ionat, c\lug\rul a f\cut
metanie pân\ la p\mânt în fa]a episcopului care, la rândul
s\u, s-a minunat de rânduiala lui Dumnezeu. Astfel, l-a
hirotonit diacon pe monahul trimis de Dumnezeu [i, mai
apoi, preot, trimi]ându-l, odat\ cu rug\ciunile sale, s\ p\storeasc\ turma cea cuvânt\toare din ora[ul Krasnoiarsk.
Bineîn]eles c\ activitatea filantropic\ [i pastoral\ a
Sfântului doctor [i episcop Luca nu a r\mas neobservat\
de conduc\torii locali ai partidului, care îl priveau cu neîncredere [i invidie pe smeritul slujitor al lui Dumnezeu.
Odat\, l-au chemat la birourile GPU, unde i s-au adresat
aspre mustr\ri pentru activitatea sa medical\, dar faptul
c\ nu lua bani de la nimeni a d\râmat orice acuza]ie.
Cu toate acestea, autorit\]ile c\utau ocazia de a încropi
împotriva lui o acuza]ie [i a-l pedepsi, sperând „s\-i vin\ mintea la cap” neascult\torului „pop\”. Trimiteau la el oameni
angaja]i în acest scop, care o f\ceau pe-a bolnavii, pentru
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a-l atrage pe Sfântul în discu]ii politice sau m\car a-l face s\
accepte bani. Dragostea dezarmant\ a Sfântului [i cuvântul
s\u, întotdeauna duhovnicesc, nu-i f\cea s\ plece doar f\r\
nici un rezultat, ci [i preocupa]i de via]a lor duhovniceasc\.
În acea perioad\, Sfântul operase o familie întreag\,
format\ din [ase membri, orbit\ din cauza bolii numite
trahom, care f\cea ravagii pe atunci. Cu to]ii [i-au rec\p\tat vederea! {tirea s-a transmis ca un fulger în toat\
regiunea, f\cându-i pe to]i s\ se minuneze de episcopul doctor „f\r\ de argin]i”, ale c\rui sfinte mâini erau izvor de
vindecare.
Atunci s-au g\sit câ]iva medici [i [arlatani — îmbog\]i]i
pe spinarea ]\ranilor s\raci [i necultiva]i, care, nemul]umi]i, l-au acuzat c\-i opereaz\ pe pacien]i, punându-le s\n\tatea în pericol. Acesta a fost pretextul pentru autorit\]ile
locale s\-l aresteze [i s\-l exileze (în ziua s\rb\torii Bunei
Vestiri) mai adânc, în nesfâr[itul Siberiei, în îndep\rtatul
sat Haia.
Sfântul a primit [i aceast\ încercare cu o r\bdare de necrezut. Ca ucenic adev\rat al lui Iisus, nu-l nelini[teau suferin]ele [i nimic din ceea ce i se mai putea întâmpla. Îi încredin]ase Lui întreaga sa via]\ [i de aceea nu-l mai speria
nimic. De altfel, oriunde ar fi fost trimis, el ar fi r\mas fericit, deoarece întotdeauna s-ar fi aflat aproape de cei îndurera]i, c\rora putea s\ le ofere ajutor în calitate de doctor [i
de p\stor de suflete. Poate chiar se bucura c\ asupritorii lui,
f\r\ s\ vrea, conlucrau la mântuirea multor oameni ce veneau în acest fel în contact cu sfântul episcop.
În iunie, la dou\ luni dup\ ultimul transfer, a venit
ordinul s\ se întoarc\ la Eniseisk. A fost închis în temni]\,
dar la scurt\ vreme, în mod nesperat, a fost eliberat. F\r\ s\
piard\ timpul, [i-a reluat neobosit activitatea. Slujea, spovedea, predica, sf\tuia, certa, ocrotea turma Bisericii lui
Hristos, dar în acela[i timp opera, îngrijea [i se ocupa de
fra]ii bolnavi, în persoana c\rora, indiferent de gen, credin]\
sau convingeri, Îl vedea pe Însu[i Hristos [i Dumnezeul s\u.
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Oamenii se bucurau foarte mult pentru c\ acest sfânt
al lui Dumnezeu se afla aproape de ei. Bucuria lor a crescut când episcopul Luca a hirotonit un preot, pentru ca acea
regiune, privat\ de p\stori, s\ dobândeasc\ unul stabil, din
mijlocul lor.
Reluarea activit\]ii Sfântului îns\ nu-i bucura pe to]i
locuitorii din Eniseisk. Autorit\]ile, care îl urm\reau neîncetat, [i-au pierdut r\bdarea cu „înc\p\]ânatul pop\” care,
în ciuda tuturor suferin]elor, nu „s-a înv\]at minte”. Astfel, au decis c\ era nevoie de alte „lec]ii”. A fost arestat din
nou [i de aceast\ dat\ a fost trimis [i mai departe, în Turuhansk, la peste dou\ mii de kilometri dep\rtare de Eniseisk, de-a lungul râului Enisei.
Sfântul credea cu t\rie c\ în spatele acestor încerc\ri se
ascundea pronia atotîn]eleapt\ a lui Dumnezeu, în Care
avea o încredere total\. {tia el ceva...
Când a ajuns la Turuhansk, localnicii simpli l-au primit cu mult\ bucurie. Ar\tau o mare dragoste pentru Sfântul, exprimându-[i respectul fa]\ de persoana sa în diferite
moduri. Inimile acelor oameni erau departe de puterea sovietic\. Pentru ei, lozincile atee ale regimului erau cuvinte
goale, cuvinte f\r\ nici o noim\ [i f\r\ nici un con]inut, pe
când Dumnezeu reprezenta sensul a toate câte exist\.
Astfel, nu de pu]ine ori, la marile s\rb\tori, a[terneau
covoare ro[ii pe tot drumul care ducea de la spital la biseric\. Alte d\]i, îi ofereau sania acoperit\ cu covoare pentru
a-l duce la m\n\stirea din apropiere. De fiecare dat\ când îl
întâlneau, chiar [i atunci când examina pacien]i la spital,
îi s\rutau mâna cu o evlavie deosebit\.
Manifest\rile de dragoste ale oamenilor simpli îi exasperau pe „slujba[ii poporului”. Nu suportau s\ fie cinstit
un „om f\r\ de lege”, un „criminal contrarevolu]ionar”. Astfel, episcopul surghiunit a fost chemat la birourile locale
ale GPU, unde i s-a interzis s\-i binecuvânteze pe pacien]i la
spital, s\ predice [i s\ circule cu sania acoperit\ cu covoare!
Sfântul, întristat de micimea de suflet a opresorilor lui, a
r\spuns c\ nu se poate s\ nu binecuvânteze atunci când este
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solicitat. Dac\ acest lucru deranjeaz\, propune s\ se publice un anun] oficial, adresat locuitorilor din zon\, prin
care s\ li se interzic\ exprimarea respectului [i a dragostei
fa]\ de el.
Bineîn]eles, a[a ceva nu puteau s\ fac\ [i astfel l-au
l\sat liber. În\untrul lor îns\, ardea flac\ra urii oarbe. Acest
om trebuia eliminat cu orice pre]. Nu a trecut mult timp,
era iarna lui 1924-1925, pân\ când a fost chemat din nou
la birourile GPU. Consilierul, plin de ur\ [i cu un zâmbet
sarcastic l-a anun]at c\ peste jum\tate de or\ va pleca, în
compania unui mili]ian, spre noul s\u loc de exil. La întrebarea Sfântului unde va fi exilul s\u urm\tor, a primit
r\spunsul: „La Oceanul Arctic!”.

Unul din sutele de lag\re de concentrare ale Gulagului
`n care erau azv=rli]i cei ce se `mpotriveau regimului sovietic

Doar cei care au v\zut acel loc neprimitor pot în]elege
condi]iile de acolo. Frigul insuportabil, care coboar\ destule
zeci de grade sub zero, sfâ[ie carnea [i sf\râm\ oasele. În
continuu sufl\ un vânt nordic, numit de localnici „siber”. Acest
vânt, care nu înceteaz\ niciodat\, ucide totul la trecerea lui.
Nici p\s\rile nu pot zbura, pentru c\ înghea]\ în aer [i cad
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moarte pe p\mântul acoperit de ghe]uri, ca de ni[te stânci.
{ase luni pe an, soarele aproape c\ nu r\sare, domnind un
întuneric adânc. Cine era trimis în exil acolo avea [anse
minime de supravie]uire. Era osândit la moarte sigur\.
Sfântul a ascultat netulburat „condamnarea” sa. Oricine
altcineva ar fi c\zut în genunchi [i ar fi implorat mil\, el
îns\, sperând în nem\rginita milostivire a Domnului, a primit în lini[te hot\rârea cea nedreapt\, sl\vind numele lui
Dumnezeu.
{tirea despre transferul episcopului Luca a c\zut ca un
fulger în Turuhansk. Oamenii au aflat cu indignare de locul
unde va fi exilat [i c\utau în jum\tatea de or\ pe care o
aveau la dispozi]ie pân\ la plecarea Sfântului s\-i procure
tot ceea ce considerau ei c\ îi este necesar pentru lunga [i
periculoasa c\l\torie. Haine c\lduroase, p\turi, ceva bani.
Chiar [i evreii din regiune i-au fost al\turi cum au putut.
Îl pre]uiau foarte mult pe doctorul episcop, pentru c\ în
persoana sa recuno[teau un autentic om al lui Dumnezeu,
un om al milei [i al dragostei. Aceast\ emo]ionant\ mobilizare a oamenilor reprezenta un protest tacit împotriva nedrept\]ii evidente f\cute chinuitului [i bolnavului episcop
de un regim mizerabil [i boln\vicios.
Plahino era un s\tuc cu doar cinci case, situat la dou\ sute
treizeci de kilometri nord de Cercul Polar. Acolo au ajuns
dup\ destule zile episcopul exilat [i paznicul s\u mili]ian.
C\l\toria a fost un adev\rat martiriu pentru Sfânt. De nenum\rate ori a înghe]at de frig [i a fost nevoie s\-l duc\ pe sus
pân\ la vreo sob\ a unui han, unde se opreau s\ se înc\lzeasc\. Sângele îi înghe]a în vine [i aceasta îi provoca dureri
de inim\, în timp ce respira]ia îi devenea din ce în ce mai
greoaie. El însu[i m\rturisea mai târziu c\ sim]ea intens
prezen]a Domnului lâng\ el. Mângâierea pe care o primea din
partea lui Dumnezeu era de a[a natur\ încât nu sim]ea
nici cel mai mic regret pentru suferin]a pe care o îndura.
Ajungând la Plahino, l-au întâmpinat to]i localnicii, de
altfel pu]ini la num\r. L-au asigurat c\ îl vor ajuta dup\
cum vor putea [i se vor îngriji s\-i ofere strictul necesar. El,
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pentru a r\spl\ti polite]ea [i bun\tatea lor, le-a propus s\
se adune ca s\ le citeasc\ din Noul Testament, pe care îl
avea întotdeauna cu sine, [i s\ le explice Evanghelia. Ei au
primit cu mult\ bucurie propunerea Sfântului, îns\ dup\
primele întâlniri, de frica de a nu fi pedepsi]i de regim, au
început s\-l p\r\seasc\ unul câte unul, pân\ când a r\mas
cu totul singur, f\r\ nici o mângâiere de la oameni. Singur
cu Dumnezeu. Sc\parea sa era rug\ciunea [i doar datorit\
ei a putut s\ reziste acelei încerc\ri cumplite a p\r\sirii [i
a singur\t\]ii. A[a au trecut dou\ luni de co[mar, pân\ în
martie 1925. Atunci l-a luminat o vestire de la Dumnezeu
în inima sa [i a sim]it c\ peste pu]in timp se va întoarce în
Turuhansk. {i, într-adev\r...
În îndep\rtatul Turuhansk, în acele zile s-a întâmplat
ceva ce a devenit motivul întoarcerii Sfântului Luca. Un ]\ran s\rman s-a îmboln\vit grav [i, neexistând nici un chirurg de specialitate pentru a-l opera, în cele din urm\ a murit.
Cu to]ii s-au indignat, considerând c\, dac\ ar fi fost acolo
doctorul episcop, acel nefericit ar fi tr\it. Au apucat ce le-a
picat în mâini [i au înconjurat prim\ria [i birourile GPU-lui,
amenin]ând c\ le vor distruge dac\ nu vor da imediat ordin pentru întoarcerea Sfântului. Autorit\]ile s-au impacientat din cauza acestei mici „r\scoale” [i s-au gr\bit s\-l
recheme pe episcop la Turuhansk.
Desigur, acela[i cadru de partid care s-a ocupat de trimiterea Sfântului la Polul Nord i-a trimis o sanie [i o scrisoare foarte politicoas\, prin care îl chema înapoi. Astfel s-a
împlinit „vestirea” de la Dumnezeu [i Sfântul, dup\ ce [i-a
luat r\mas bun de la locuitorii din Plahino, a început c\l\toria de întoarcere, la fel de chinuitoare ca [i plecarea.
A ajuns la Turuhansk la sfâr[itul lunii martie a anului
1925. Printre cei care l-au întâmpinat, cel dintâi era mili]ianul care l-a escortat în exilul c\tre Plahino, dar [i consilierul GPU, care l-a salutat în mod foarte respectuos. Între
timp, con[tiin]a lui fusese lovit\ pe nicovala remu[c\rilor
[i acum, poc\it, îl saluta pe omul pe care îl condamnase la
exterminare. Sfântul, îng\duitor [i iert\tor ca un cre[tin
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adev\rat, nu a ]inut minte r\ul [i a acceptat urarea de bun
venit a fostului s\u prigonitor.
Noua [edere a Sfântului în Turuhansk, ca [i cea anterioar\, a fost caracterizat\ de aceea[i activitate pastoral\ [i
medical\, cu deosebirea c\ acum avea consim]\mântul autorit\]ilor locale.
În var\ a primit [tire de la Dumnezeu c\ în curând exilul s\u va lua sfâr[it. Zilele treceau, s\pt\mânile se scurgeau
[i l\sau loc lunilor, care se înmul]eau [i ele. Nimic! Nu exista
nici un semn care s\ fi prevestit plecarea sa din Turuhansk.
În realitate, autorit\]ile au hot\rât s\ i se prelungeasc\ exilul cu înc\ un an, f\r\ s\-l anun]e. Sfântul a început s\ se
îngrijoreze [i, cu cât trecea timpul, îngrijorarea lui devenea
din ce în ce mai mare. A fost cuprins de dezam\gire [i mai
apoi de dezn\dejde.
Dumnezeu îi prelungea agonia pentru a-i încerca încrederea în El, care de atâ]ia ani îl înso]ea oriunde [i oricând.
Odat\, aflându-se în altarul unei biserici, s-a rugat cu durere [i cu lacrimi în fa]a unei icoane a lui Hristos: de ce întârzia s\-{i împlineasc\ f\g\duin]a? Atunci, ridicându-[i
ochii, a v\zut înfrico[at cum Hristos {i-a întors privirea de la
el, dezaprobând astfel pu]ina lui credin]\ din acele momente.
Speriat, Sfântul a ie[it din altar. S-a oprit în pridvor, unde
a g\sit o carte cu Faptele Apostolilor. A deschis cartea [i a
citit primul text pe care i s-a oprit privirea: un pasaj în care
erau judeca]i oamenii care nu au r\bdare, se gr\besc [i nu
a[teapt\ în lini[te împlinirea f\g\duin]elor lui Dumnezeu.
Acest text l-a influen]at pozitiv. S-a întors în altar [i cu
bucurie a c\utat spre icoana lui Iisus, Care acum îl privea
din nou. Era sigur c\ Domnul Î[i va ]ine promisiunea. Avea
El planul S\u.
În noiembrie 1925, când se p\rea c\ nu va pleca înainte de a veni vara urm\toare, Sfântului i s-a infectat o ran\
la genunchi, ce nu putea fi tratat\ la Turuhansk. Astfel,
episcopul suferind a fost nevoit s\ se adreseze autorit\]ilor.
Acestea au considerat c\ trebuia mutat la Krasnoiarsk, întrucât doar acolo existau mijloacele necesare pentru îngrijirea
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medical\ adecvat\. S-a hot\rât plecarea sa de urgen]\ cu
sania, pe firul râului înghe]at Enisei.
Localnicii din Turuhansk au regretat mult plecarea doctorului [i episcopului care schimbase via]a comunit\]ii în
perioada cât a stat împreun\ cu ei. Polite]ea, bun\tatea, sfin]enia lui i-au influen]at pozitiv pe to]i locuitorii regiunii. I-au
preg\tit o sanie acoperit\, pentru a nu fi biciuit de frig în
timpul c\l\toriei, [i [i-au luat r\mas bun cu mult\ c\ldur\
la m\n\stirea unde slujise [i predicase atâta timp.
Drumul de întoarcere a fost foarte lung [i dificil, dar
totodat\ [i pe m\sura vredniciei sale arhiere[ti, dup\ cum
avea s\ povesteasc\ mai târziu Sfântul. În fiecare sat, în
fiecare ora[ pe unde trecea, îl întâmpinau cu clopote [i cu
emo]ionante exprim\ri ale dragostei [i respectului fa]\ de
persoana unui episcop m\rturisitor. În locurile unde înnopta,
primea mul]i credincio[i care îi cereau binecuvântarea, dar
[i bolnavi, pe care îi ajuta cu tot ce-i st\tea în putin]\. Astfel, la începutul lunii decembrie 1925, a ajuns la Eniseisk,
unde credincio[ii pe care îi ajutase atât de mult pentru a
r\mâne în credin]a adev\rat\ [i în Biserica cea canonic\ i-au
organizat o primire oficial\ în biseric\. La Eniseisk nu a
r\mas mult timp. Pân\ la Krasnoiarsk mai erau înc\ trei
sute treizeci de kilometri. Dup\ ce i-a înt\rit cu cuvinte c\lduroase, [i-a luat r\mas bun de la ei plin de emo]ie.
Dup\ o c\l\torie lung\, episcopul Luca a ajuns în ora[ul Krasnoiarsk, cu trei zile înainte de Cr\ciun. Acolo s-a
gr\bit s\-l întâlneasc\ pe episcopul locului, Amfilohie, cu care
a r\mas destule ore, povestindu-i despre încerc\rile prin
care a trecut [i despre sentimentul permanentei prezen]e a
Domnului lâng\ el. În aceea[i zi, neobositul episcop a f\cut
[i dou\ opera]ii de ochi la spitalul din ora[, în prezen]a multor medici, care s-au minunat de cuno[tin]ele sale complexe
[i de îndemânarea nemaiîntâlnit\.
A doua zi, episcopul trebuia s\ se prezinte pentru interogatoriu la birourile locale ale GPU. Era normal s\ simt\
o oarecare nelini[te, deoarece samavolnicia era a[a de mare
încât nimeni nu putea [ti ce-i rezerv\ ziua de mâine. În mod
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ciudat îns\, la interogatoriu s-au purtat cu el foarte politicos. La sfâr[it, l-au anun]at c\ era liber s\ mearg\ unde îi
era voia.
Sfântul a fost foarte surprins s\ aud\ decizia GPU, care
îl îndemna s\ plece spre Ta[kent, promi]ându-i asigurarea
transportului. L-a sl\vit în gând pe Dumnezeu pentru nea[teptata Sa interven]ie, care a determinat inexplicabila schimbare de pozi]ie a autorit\]ilor fa]\ de el. Iat\ cum se împlinea voia Domnului pe care o presim]ise cu câteva luni înainte,
în îndep\rtatul Turuhansk. Dup\ ce a slujit Sfânta Liturghie de Cr\ciun cu mult\ evlavie [i emo]ie, i-a salutat cu
cuvinte calde pe episcopul Amfilohie [i pe credincio[i [i a plecat cu trenul înspre Ta[kent.
S-a ab\tut pu]in din drum, pentru a se întâlni cu b\trânii s\i p\rin]i, care locuiau la Cerkassî. Întâlnirea a fost
deosebit de emo]ionant\, mai ales c\ nu s-au mai v\zut de
ani de zile. {i-au luat r\mas bun de la el când era un medic tân\r [i acum îl primeau ca profesor de medicin\ [i — ce
era mai important — episcop al Bisericii. A r\mas pu]in cu
ei întrucât inima lui dorea s\ se întoarc\ în Ta[kent, la p\stori]i [i la cei patru copii ai s\i.
La sfâr[itul lunii ianuarie 1926 s-a întors, în sfâr[it, la
Ta[kent, dup\ trei ani de exil groaznic [i de suferin]e inimaginabile.
A v\zut cu bucurie c\ fiii s\i erau bine prin grija fidelei Sofia Sergheevna Vele]kaia, care le-a fost în to]i ace[ti
ani ca o mam\ adev\rat\.
{i-a reluat imediat obliga]iile arhiere[ti [i medicale.
Fire[te c\, din moment ce nu era considerat fidel partidului,
nu i s-a oferit un post la facultate. Catedrala fusese demolat\ cât lipsise [i îi r\mânea s\ slujeasc\ `n biserica „Sfântul
Serghie de Radonej”. P\rea c\ de acum înainte toate se vor
lini[ti. Dar vicleanul [i urâtorul de bine diavol a g\sit alt\
cale pentru a-l ataca pe încercatul episcop. Acum o va face
din interior, prin intermediul Bisericii, cauzând schimbarea dramatic\ a multor lucruri din via]a lui.
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Sofia Sergheevna Vele]kaia, femeia care le-a purtat de grij\
copiilor episcopului Luca dup\ moartea so]iei sale, Ana
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Lovitura a venit, de aceast\ dat\, din partea unui vechi
[i credincios colaborator al Sfântului, preotul Mihail Andreev, care, mânat de un fanatism [i un zel boln\vicios, se
str\duia s\-l atrag\ pe episcop la ac]iuni extremiste împotriva „Bisericii vii” [i a reprezentan]ilor ei. Sfântul, ca to]i
sfin]ii lui Dumnezeu, nu era fanatic. Fanatismul a provocat
— [i continu\ s\ provoace [i în zilele noastre — doar rele în
trupul Bisericii lui Hristos. Fanaticii din istoria de secole a
Bisericii au f\cut foarte mult r\u atât acesteia, cât [i restului lumii. Pe adev\ratul om al lui Dumnezeu nu-l preocup\ am\nuntele neesen]iale, ci esen]a Evangheliei, care
este mântuirea omului prin dragostea total\ fa]\ de Dumnezeu [i de aproapele. Adev\ratul cre[tin, ca om al iubirii
materializate în fapt\, nu poate s\ fie fanatic, intolerant sau
s\-[i aroge în mod egoist rolul de unic protector al credin]ei [i
al Bisericii. „De n-ar p\zi Domnul cetatea, în zadar ar fi vegheat cel ce o p\ze[te”, ne aminte[te Sfânta Scriptur\ în Psalmul 126, [i acest lucru îl f\cea pe sfântul episcop s\ se opun\
presiunilor [i, mai apoi, preten]iilor înfierbântatului cleric.
V\zând acesta din urm\ c\ episcopul nu este de acord
cu lucrurile pe care voia s\ i le impun\, a crezut c\ a fost înregimentat în secret de „renovatori” [i astfel a ajuns la conflict deschis cu el. Orbit de „sfântul” lui zel, s-a desprins de
trupul Bisericii locale, împreun\ cu al]i câ]iva sus]in\tori
de-ai s\i. Iat\ unde duce fanatismul: în afara Trupului lui
Hristos, în afara Bisericii [i, prin urmare, a mântuirii!
R\zboiul c\ruia i-a fost supus Sfântul a fost puternic [i
dureros, mai ales c\ nu avea de cealalt\ parte a baricadei
doar regimul ateu, pe „novatorii” schismatici, ci [i pe fanaticii ultraortodoc[i ai p\rintelui Mihail. Acesta ajunsese la
un asemenea grad de neru[inare, încât nu a ezitat s\ mearg\
el însu[i la Patriarhie pentru a-l acuza pe episcopul s\u,
cerând înlocuirea sa. La toate acestea, Sfântul r\spundea
cu dragoste, iertare [i rug\ciune. Îi p\rea r\u de starea în
care a ajuns fratele s\u, îns\ niciodat\ nu s-a exprimat negativ la adresa celor care îl def\imau [i cereau îndep\rtarea sa din mijlocul p\stori]ilor. Pentru a în]elege capacitatea
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lui de a ierta, este semnificativ urm\torul fapt: când, dup\
ani de zile, p\rintele Mihail s-a întors din exil foarte bolnav [i i-a solicitat Sfântului asisten]\ medical\, acesta i-a
oferit-o cu mult\ dragoste, f\r\ nici cea mai mic\ urm\ de
]inere de minte a r\ului sau de r\zbunare.
Dup\ multe presiuni, def\im\ri [i calomnii, loc]iitorul
scaunului patriarhal, episcopul Serghie Stragorodski (care îl
înlocuia pe patriarhul Petru, exilat în Siberia în anul 1925),
a trimis episcopului Luca o serie de scrisori, prin care îl informa despre transferul s\u în alt\ eparhie.
Cu mult\ am\r\ciune, dar cu nici un gând de a se opune
unei decizii a Bisericii, chiar dac\ era nedreapt\, Sfântul a
hot\rât s\ dea dovad\ de ascultare. În acel moment dificil al
vie]ii lui de cleric, a îmbr\]i[at sfatul nefast, dup\ cum s-a
dovedit ulterior, venit din partea mitropolitului Arsenie Spadni]ki, exilat în Ta[kent. Acesta îl îndemna s\ nu accepte
transferul, ci s\ renun]e la scaunul episcopal din Ta[kent, f\când cerere de pensionare, [i s\ r\mân\ în continuare în ora[.
Sfântul a avut încredere în sfatul experimentatului ierarh Arsenie, o personalitate bisericeasc\ marcant\ a vremii
sale, mai ales c\ în 1917 fusese candidat la scaunul patriarhal. Astfel, a renun]at la obliga]iile administrative ale arhieriei [i s-a pensionat. Demisia lui a fost acceptat\ în 1927
[i a fost înlocuit cu noul episcop de Ta[kent, Nicandru.
Din acel an, episcopul Luca a tr\it pe cont propriu.
Duminicile slujea în biserica „Sfântul Serghie” [i practica
medicina pe gratis la el acas\. Num\rul pacien]ilor era
foarte mare, în special oameni s\raci, care nu aveau posibilitatea s\ pl\teasc\ tratamentul, dar [i al]ii, care veneau
la el pentru simplul fapt c\ aveau încredere în preg\tirea
sa profesional\.
El îi primea pe to]i cu dragoste. Se îngrijea nu numai de
boala lor, ci [i de celelalte nevoi pe care le aveau. De multe
ori le împ\r]ea banii proveni]i din mica lui pensie [i, când
ace[tia se terminau, nu ezita s\ le ofere haine sau obiecte
de uz personal [i casnic. Celor apropia]i [i fiilor s\i duhovnice[ti le amintea permanent, cu t\rie, de valoarea omului
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în calitate de chip al lui Dumnezeu, obi[nuind s\ zic\: „Cel
mai important lucru în via]\ este s\ faci întotdeauna binele. Dac\ nu po]i face un mare bine oamenilor, str\duie[te-te s\ le faci cel pu]in unul mic”.
To]i îl pre]uiau [i îl respectau din cauza omeniei [i bun\t\]ii lui. Mul]i erau cei care îl vizitau pentru a-i cere
sfatul în diferite probleme care îi preocupau. P\rerea lui
avea o mare greutate pentru c\ [tiau c\ vine nu numai de la
un str\lucit [i eminent om de [tiin]\, ci, mai ales, de pe buzele unui om al lui Dumnezeu, lipsit de r\utate, ale c\rui
via]\ [i cuvânt erau pline de Harul Sfânt.
La slujbele pe care le s\vâr[ea, îi câ[tiga pe credincio[i
cu evlavia, cu buna-cuviin]\, dar [i cu predica lui inspirat\ [i
în acela[i timp simpl\. Rug\ciunea [i slujbele pe care le în\l]a
c\tre Dumnezeu în numele s\u, personal, dar [i al poporului, ofereau oamenilor lini[te [i îi duceau duhovnice[te
în Ierusalimul cel de Sus, la Sfânta Liturghie cereasc\, în
fa]a înfrico[\torului jertfelnic al Domnului, unde jertfitor [i
jertf\, într-o permanent repetat\ d\ruire de sine pentru mântuirea lumii, este Însu[i Arhiereul Hristos. Poporul dreptcredincios îl venera [i, de fiecare dat\, dup\ Sfânta Liturghie,
era înso]it pân\ la re[edin]\ de un num\r impresionant de
credincio[i. De ziua lui, pe 18 octombrie, biserica „Sfântul
Serghie” se umplea pân\ la refuz, a[a cum se întâmpla [i cu
drumurile din jurul acesteia. Dup\ sfâr[itul unei în\l]\toare Sfinte Liturghii, întreg poporul îl conducea pân\ la
re[edin]a sa, împodobit\ în interior [i pe dinafar\ cu crizanteme, în timp ce de-o parte [i de alta a drumului pres\rat
cu flori oamenii ova]ionau [i cereau s\ fie binecuvânta]i de
sfântul episcop.
Aceste manifest\ri de dragoste [i devotament fa]\ de
persoana episcopului nu erau bine v\zute de conducerea politic\ local\. O ur\ de nesuportat st\pânea sufletele tuturor acelor „novatori” atei ai regimului sovietic, c\p\tând
propor]ii odat\ cu cre[terea dragostei pe care poporul o
sim]ea fa]\ de dezarmatul (spre deosebire de reprezentan]ii
regimului — n.tr.) episcop Luca. Deja rezolvaser\ problema
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marginaliz\rii lui în ce prive[te lumea [tiin]ific\, spitalul,
catedra de profesor [i orice problem\ sau ac]iune [tiin]ific\
[i bisericeasc\. Nu le ajungea atât, doreau [i eliminarea lui
fizic\. Via]a lini[tit\ a Sfântului îns\ nu le oferea nici un
motiv pentru aceasta. Pândeau, a[adar, cea mai mic\ gre[eal\, cea mai mic\ pricin\ care s\-l duc\ la temni]\, la exil
sau, [i asta î[i doreau cel mai mult, la moarte.
Era perioada când lucrurile cele mai nefire[ti puteau
trece drept absolut ra]ionale [i cele mai lipsite de sens —
drept chestiuni de mare interes, cu care se putea otr\vi opinia public\. O asemenea întâmplare a constituit pretextul
noilor peripe]ii din via]a Sfântului.
Profesorul de medicin\ Ivan Petrovici Mihailovski locuia la Ta[kent împreun\ cu familia sa. În 1924, a fost
lovit adânc de moartea nea[teptat\ a fiului s\u, Igor. Durerea a fost atât de mare, încât tat\l [i-a pierdut min]ile.
Nu putea s\ accepte moartea copilului s\u [i de aceea nu
voia s\-l înmormânteze. Îl ]inea în formol, într-un recipient
din biroul lui, [i încerca prin diferite experimente s\-l învie!
Situa]ia a devenit atât de dramatic\, încât so]ia lui, pentru
a sc\pa atât ea, cât [i copiii de violen]a [i de nebunia profesorului, l-a p\r\sit. În 1929, vârstnicul profesor s-a rec\s\torit cu o student\ de-a sa, în vârst\ de dou\zeci [i trei de
ani. La scurt timp, rela]ia lor s-a alterat [i, la începutul lunii
august a aceluia[i an, profesorul, dup\ o ceart\ puternic\,
s-a sinucis împu[cându-se. S-a pus în discu]ie problema înmormânt\rii lui, întrucât mitropolitul Arsenie, pentru a o
permite, cerea o adeverin]\ medical\ care s\ certifice boala
mintal\ a decedatului. Tân\ra so]ie s-a adresat episcopului Luca, întrucât acesta cuno[tea drama familiei. El a
r\spuns afirmativ la rug\mintea ei, eliberându-i personal,
în calitate de medic, adeverin]a respectiv\.
Aceasta a fost! Punându-[i semn\tura pe adeverin]\,
Sfântul [i-a semnat, f\r\ s\-[i imagineze, propria sentin]\.
Oamenii partidului au încropit în jurul acestui eveniment un
incredibil [i absurd scenariu, în care l-au implicat, fire[te, [i
pe Sfânt. Au început s\ alimenteze în mod sistematic ziarele
57

Arhimandrit Dionisios ANTHOPOULOS

cu a[a-zise „dezv\luiri” în „cazul Mihailovski” [i s\ orienteze
opinia public\ împotriva Bisericii [i, în special, a episcopului
Luca. Conform scenariului, Mihailovski era un str\lucit om
de [tiin]\ ateu, care f\cea cercet\ri foarte serioase referitoare la nemurirea omului [i la învierea mor]ilor. Dar acest
lucru nu era agreat de Biserica „reac]ionar\”, care se str\duia s\-l scoat\ din joc pe eminentul profesor de fric\ s\ nu
d\ruiasc\ omenirii mult dorita nemurire cu studiile sale.
Astfel, prin intermediul episcopului Luca, „popii” au influen]at-o pe „religioasa” lui so]ie care, în cele din urm\, l-a
ucis. Iat\ logica [i tactica regimului sovietic în toat\ m\re]ia lor!
Cu presa care dezb\tea zilnic acest subiect, cu lumea
fanatizat\ împotriva „popilor”, cu membrii partidului care
sus]ineau c\ episcopul Luca era autorul moral [i, prin urmare, vinovat, era doar o chestiune de timp ca procuratura
s\ ordone începerea anchetei. Procesele repetate, chiar dac\
f\r\ rezultate, bazate doar pe acuza]ii nefondate, argumente
puerile [i „dovezi” hilare, s-au perpetuat pe parcursul a
luni de zile. În cele din urm\, în seara zilei de 23 aprilie
1930, Sfântul a fost arestat [i dus la închisoare.
Interogatoriile au devenit istovitoare [i, în ciuda protestelor unor profesori [i doctori venerabili, care insistau ca
Sfântul s\ fie eliberat pe motive de s\n\tate, autorit\]ile d\deau dovad\ de surzenie în mod ostentativ. Condi]iile de
deten]ie erau jalnice, astfel încât starea s\n\t\]ii lui s-a înr\ut\]it rapid. A le[inat de mai multe ori din cauza aerisirii
insuficiente a celulelor, care ad\posteau un num\r prea
mare de de]inu]i. De parc\ acestea nu ar fi fost de ajuns,
autorit\]ile îl supuneau [i unor presiuni psihologice, for]ându-l s\ renun]e la demnitatea arhiereasc\. În semn de
protest fa]\ de tratamentul nedrept [i inuman la care a fost
supus, Sfântul a declarat greva foamei, f\r\ a sensibiliza,
îns\, pe nimeni. Deoarece zilele se scurgeau [i s\n\tatea
episcopului mergea din r\u în mai r\u, l-au dus la spitalul
penitenciarului, unde l-au înconjurat cu lingu[iri [i minciuni, pentru a-l convinge s\ renun]e la greva foamei.
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Timp de un an, Sfântul a fost târât din celul\ în spital
[i de la spital în birourile GPU, pentru interogatoriu. Între
timp, calomniile legate de „cazul Mihailovski” continuau. La
comanda regimului, s-au scris chiar lucr\ri literare [i spectacole de teatru pentru a influen]a opinia public\ în defavoarea episcopului martir. Cu toate acestea, nici unul dintre
oamenii chema]i s\ depun\ m\rturie în acest caz nu a putut
s\-i aduc\ vreo acuza]ie. Dimpotriv\, cu to]ii elogiau caracterul [i via]a curat\ precum cristalul a medicului episcop.
Pe 15 martie 1931 (conform altor surse, 15 mai 1931,
n.tr.), consiliul special al GPU a hot\rât exilarea Episcopului Luca în nordul Rusiei. Sfântul a încercat în toate felurile s\ schimbe decizia, mai exact locul exilului, ar\tând
c\ expedierea sa în nord înseamn\ moarte. În zadar îns\
rug\min]ile...
Dup\ câteva zile l-au dus la sta]ia de tren, de unde trebuia s\ plece în surghiun. Paznicii îl târau tr\gându-l de
barb\ [i scuipându-l în fa]\. Într-un sfâr[it, Sfântul a intrat
în vagon cu al]i de]inu]i [i astfel a început c\l\toria [i, odat\
cu ea, un nou martiriu. Aveau probleme cu p\duchii, pentru
a sc\pa de ei erau nevoi]i s\-[i arunce hainele. Mâncarea
lor consta într-o buc\]ic\ uscat\ de pâine [i o scrumbie la
doi oameni, f\r\ ap\. Câ]i erau învin[i de chinul foamei [i
mâncau din pe[tii conserva]i sufereau mai apoi un martiriu mai mare, acela al setei. Din acest motiv, Sfântul, ca [i
mul]i al]ii, a preferat s\ nu m\nânce deloc.
Trenul a parcurs mul]i kilometri. Au trecut de Samara,
au ajuns la Moscova [i apoi la destina]ia final\, în ora[ul
Kotlas. Unii sperau c\ acolo chinurile lor vor lua sfâr[it.
Realitatea era cu totul alta: abia aveau s\ înceap\ altele [i
mai mari...
Închisoarea din ora[ul Kotlas era considerat\ una dintre cele mai dure închisori de reeducare din Uniunea Sovietic\. În condi]ii jalnice de trai, erau înghesui]i zeci de mii de
osândi]i, care a[teptau s\ fie trimi[i în str\fundurile nordice ale Rusiei, unde aveau s\ completeze teribilele batalioane de munc\ silnic\.
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Din fericire, episcopul Luca nu a r\mas acolo, ci a fost
dus trei kilometri mai departe, în lag\rul de concentrare care
se numea Makariha. Condi]iile de trai [i de igien\ precare,
asem\n\toare celor de la închisoarea Kotlas, au f\cut ca lag\rul s\ ajung\ victima tifosului exantematic. Zilnic, acolo
mureau în jur de 70 de persoane, care erau înmormântate
mai apoi în gropi comune. Responsabilii l-au trimis pe doctorul episcop pentru a oferi asisten]\ medical\. Dar n-a trecut mult, [i a fost transferat înapoi la Kotlas, unde a ap\rut
aceea[i epidemie, f\când imperios necesar\ prezen]a unui
medic. Nici aici nu a r\mas prea mult, deoarece un ordin
nou îl obliga s\ se deplaseze spre nord, la Arhanghelsk, o
regiune situat\ pu]in mai jos de Cercul Polar.

Episcopul Luca al\turi de confra]i medici,
la unul din spitalele unde a lucrat `n timpul exilului

Ajungând acolo, episcopul Luca a întâmpinat dificult\]i legate de [ederea sa, întrucât autorit\]ile nu asigurau
locuin]a celor exila]i. Chiar [i comportamentul colegilor s\i
medici [i al episcopului locului era unul du[m\nos. În cele
din urm\, i s-a permis s\ lucreze doar în cabinetele de ambulatoriu ale spitalului. Dar spiritul larg al doctorului episcop a intrat în opozi]ie cu mentalitatea îngust\ a celorlal]i
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medici [i nu pu]ine au fost situa]iile în care colegii i-au
creat mari probleme, aducând în fa]a autorit\]ilor locale diverse acuza]ii la adresa lui.
În Arhanghelsk, Sfântul Luca s-a confruntat cu o nou\
problem\ de s\n\tate. {i-a descoperit el însu[i o tumoare,
pe care a considerat-o a fi un posibil cancer. Deoarece în spital nu existau posibilit\]i de tratament, a cerut de la [eful
GPU de acolo s\ i se permit\ transferul la Moscova. Dup\
dou\ s\pt\mâni a primit r\spunsul pozitiv, care, de fapt, îi
permitea transferul la Leningrad, adic\ în vechiul Petersburg.
A plecat cu trenul la Leningrad [i, cu ajutorul unui
medic tân\r care îl înso]ea, l-a vizitat pe profesorul oncolog
Petrov. Acesta, dup\ ce l-a examinat, i-a extirpat tumoarea,
din fericire benign\. Dup\ convalescen]\, a vizitat M\n\stirea Novodevi]ki, care, de[i închis\, servea ca re[edin]\ mitropolitului Serafim, cu care s-a [i întâlnit de multe ori. Într-o sâmb\t\ seara, când a mers din nou la m\n\stire pentru
a participa la Priveghere, în timpul citirii Evangheliei de la
Utrenie, Sfântul a tr\it o experien]\ duhovniceasc\ foarte
puternic\. Era Evanghelia a unsprezecea de la Utrenie (Ioan
21, 14-25) [i, în momentul când Iisus îl întreab\ pe Petru
de trei ori dac\ Îl iube[te [i îi d\ porunca s\ pasc\ oile Lui,
Sfântului Luca i-a tres\ltat sufletul [i a sim]it o adânc\
emo]ie, care s-a transformat într-un tremur al întregului
corp. Urm\toarele dou\, trei luni, de fiecare dat\ când î[i
amintea de aceast\ întâmplare, tremura din tot trupul, iar
lacrimile îi curgeau încontinuu. Se întreba care era sensul
acestei st\ri [i încerca s\ în]eleag\ dac\ reprezenta un mesaj de la Dumnezeu. A[a [i era. Un mesaj despre cele ce se
vor întâmpla în continuare.
La Leningrad, l-a chemat Kirov, pre[edintele organiza]iei de partid locale [i apropiat colaborator al lui Stalin,
[i i-a propus s\ preia conducerea unui centru de cercetare
ce urma s\ se înfiin]eze special pentru el, în vederea continu\rii importantelor lui cercet\ri [tiin]ifice. Totodat\, i-a
propus s\ publice cartea sa Studii de chirurgia infec]iilor
purulente. Pre]ul tuturor acestora era renun]area la arhierie
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[i lep\darea rasei. Bineîn]eles c\ Sfântul a refuzat [i, în
consecin]\, a fost dus înapoi la locul s\u de exil, Arhanghelsk.
În jurul s\u a început s\ se ]eas\ o capcan\ satanic\,
ce urm\rea îndep\rtarea lui de arhierie. Tactica era aceea
de a-i prezenta încontinuu ce om de [tiin]\ important este [i
cum omenirea, din cauza unui mic „am\nunt” (arhieria, fire[te), era v\duvit\ de nepre]uitele lui cuno[tin]e [i servicii.
Dup\ atâtea interogatorii, dup\ atâ]ia ani de urm\riri, oamenii regimului au în]eles c\ dou\ erau marile iubiri ale
Sfântului: pe de o parte, preo]ia cu dragostea de Dumnezeu,
iar pe de alta, medicina cu dragostea de aproapele. Toate
str\daniile lor se îndreptau spre a distruge aceste dou\ iubiri, care coexistau în mod echilibrat în\untrul s\u [i îi îndrumau împreun\ întreaga via]\. Totodat\, sperau c\ ata[amentul lui fa]\ de medicin\ [i, prin extensie, fa]\ de omul
în suferin]\ va dezr\d\cina în cele din urm\ ata[amentul
fa]\ de Dumnezeu.
De aceea, imediat dup\ sosirea sa la Arhanghelsk, a fost
chemat la Moscova. Acolo, un reprezentant special al GPU
care i-a vorbit în fiecare zi timp de trei s\pt\mâni. Acesta a
fost nevoit s\ recunoasc\ faptul c\ acuza]iile care planau asupra „tovar\[ului profesor” erau nefondate. Îi vorbea foarte
politicos [i îl elogia cu cuvinte lingu[itoare pentru reu[itele
lui atât ca episcop, cât [i ca doctor [i om de [tiin]\. Îi promitea Catedra de Chirurgie la Moscova [i conducerea Institutului de Cercet\ri {tiin]ifice. Singurul lucru care i se solicita era renun]area la arhierie, mai ales c\ deja renun]ase la
scaunul episcopal din Ta[kent [i se pensionase.
El însu[i va zice despre acele zile: „F\r\ s\ în]eleg cum
s-a întâmplat, cuvintele mieroase ale trimisului special
mi-au otr\vit inima [i am f\cut un p\cat mare atunci când
am scris urm\toarea declara]ie: «Am renun]at la obliga]iile
arhiere[ti. În condi]iile actuale, consider c\ e imposibil s\
continuu s\-mi ofer seviciile [i, de aceea, din moment ce
sfânta demnitate (de arhiereu — n.tr.) mi-o permite, a[ vrea s\
practic chirurgia. Dar nu voi renun]a niciodat\ la vrednicia
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arhieriei». [...] Nu pot s\ în]eleg cum de s-a întâmplat... G\sesc o explica]ie numai în faptul c\ îmi era greu s\ m\ rup
total de chirurgie.”
Ceea ce nu reu[iser\ exilurile, întemni]\rile, suferin]ele, def\im\rile au reu[it cuvintele mieroase [i atât de otr\vitoare, dup\ cum s-a dovedit ulterior, ale reprezentantului
GPU, specialist în r\zboiul psihologic. Cineva neini]iat în
luptele duhovnice[ti s-ar putea întreba cum de a ajuns
Sfântul Luca la aceast\ mare c\dere. Cei experimenta]i în
ale duhovniciei [tiu îns\ foarte bine, din experien]a personal\, dar [i din cea a tuturor sfin]ilor, c\ aceast\ c\dere nu
este str\in\ de aceast\ lupt\ [i nici un fenomen rar întâlnit. P\rin]ii care au studiat-o, au descris-o ca pe un eveniment frecvent [i ca pe o etap\ dureroas\ în lupta duhovniceasc\ [i o numesc „p\r\sirea harului”.
Fericitul întru adormire p\rinte Iosif Isihastul scrie despre acest lucru a[a: „Când harul î[i face sim]it\ prezen]a,
toate sunt u[or de îndurat. Câteodat\ îns\, din motive de
precau]ie, se retrage [i atunci omul î[i pierde speran]a, zelul
îi scade [i îns\[i credin]a i se ofile[te. Acestea sunt cele mai
dificile clipe din via]a duhovniceasc\ deoarece, dac\ Dumnezeu nu ar interveni acum, omul nu ar putea rezista...
R\zboindu-se cu noi, diavolul se folose[te de orice parte a
corpului, de orice loc sau situa]ie [i, în func]ie de caz, ori ne
atac\, ori se împotrive[te hot\rârilor noastre. Principala
lui ]int\ este s\ loveasc\ în credin]\ [i astfel s\-l compromit\ pe om, transformându-l în tr\d\tor [i apostat. Dac\
reu[e[te acest lucru, înseamn\ c\ a provocat o ran\ mortal\,
întrucât distruge dispozi]ia [i zelul, adic\ ce e mai important,
[i astfel st\pâne[te f\r\ greutate tot restul. Toate se fac pentru credin]\, dar [i credin]a le ]ine pe toate. Dac\ se zdruncin\ credin]a, toate se clatin\ [i linia frontului sl\be[te.”
Aceast\ perioad\ de declin duhovnicesc [i de p\r\sire a
harului, care a început în momentul retragerii din scaun a
Sfântului, pe când era la Ta[kent, se afla la apogeu [i va ]ine
aproximativ trei ani de martiriu, pân\ când episcopul Luca,
dup\ foarte multe încerc\ri, c\deri [i compromisuri, î[i va
reg\si vechiul s\u eu, bineîn]eles c\ mai chinuit [i am\rât,
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dar [i mai în]elep]it [i cu mai mult\ credin]\ [i dragoste
fa]\ de Dumnezeu. A ajuns la cea mai de jos treapt\ a
p\r\sirii, a c\lcat în h\ul disper\rii, a fost lovit nemilos pe
nicovala remu[c\rilor, a fost interogat groaznic de con[tiin]\
pe banca acuza]ilor, dar, în cele din urm\, ca „aurul în topitoare”, a ie[it din aceast\ încercare mai luminos ca oricând.
Nu ne vom referi în am\nunt la aceast\ perioad\ neagr\ din via]a Sfântului (nu [tiu dac\ i-ar ajuta pe cititori). Vom
men]iona pe scurt evenimentele petrecute în via]a lui.
Dup\ semnarea acelei ru[inoase declara]ii, în loc s\ fie
l\sat liber imediat, Sfântul a fost trimis înapoi în Arhanghelsk, în exilul s\u pentru înc\ un an. Astfel, s-a dovedit
foarte clar c\ toate erau înc\ un bluf al regimului, care urm\rea, a[a cum a men]ionat mai sus p\rintele Iosif, „s\-l
compromit\ pe om, transformându-l în tr\d\tor [i apostat”.
În cele din urm\, în anul 1933 a fost eliberat [i s-a întors la Moscova. Aici, Patriarhia i-a propus s\ ocupe unul din
posturile de episcop vacante, îns\ el, „p\r\sit de Domnul,
cu min]ile pierdute”, a refuzat. A preferat s\ se întoarc\ la
Ta[kent [i i-a scris mitropolitului Arsenie. R\spunsul acestuia a l\sat s\ se în]eleag\ c\ nu mai era dorit acolo. A
trimis o scrisoare ministrului S\n\t\]ii, Vladimirski, prin care
îl ruga ca, în conformitate cu promisiunile ce i s-au f\cut,
s\ i se dea posibilitatea s\ se ocupe de munca de cercetare.
R\spunsul a fost negativ, deoarece responsabilii considerau
c\ nu era permis ca Institutul de Cercetare {tiin]ific\ s\ fie
condus de un necomunist care era, pe deasupra, [i episcop.
P\r\sit de to]i, [i în special de Dumnezeu, a hot\rât
f\r\ un motiv anume s\ mearg\ în Crimeea. Acolo a sim]it [i
mai mult greutatea situa]iei sale jalnice. Mânca la o tavern\ mizerabil\ [i locuia în casa unui ]\ran. S-a hot\rât
s\ se întoarc\ în Arhanghelsk, unde timp de dou\ luni a lucrat la cabinetele de ambulatoriu ale spitalului. I s-a f\cut
atunci propunerea s\ preia postul de chirurg la un institut
medical proasp\t înfiin]at acolo, dar, întrucât era înc\ z\p\cit [i cu judecata confuz\, a refuzat. Când a în]eles gre[eala, era prea târziu. Astfel, a plecat la Ta[kent, unde a
realizat cu durere c\ intrase în dizgra]ie.
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A ajuns în situa]ia de a îmbr\ca din nou hainele civile
pentru a merge, în calitate de consilier angajat la Ministerul S\n\t\]ii, la spitalul din Adizad, la o distan]\ de trei
sute de kilometri de Ta[kent. Acolo a fost primit cu mult\
bucurie de colegii s\i medici. La spital efectua interven]ii
chirurgicale [i preda studen]ilor [i medicilor. În sfâr[it, via]a
lui devenise cât de cât important\. Dar martiriul lui interior
cre[tea din ce în ce mai mult, deoarece con[tiin]a nu înceta
s\-l mustre cu t\rie pentru faptul c\ pusese arhieria pe
planul doi [i tr\ia într-o stare de neascultare fa]\ de voia
lui Dumnezeu. Se ruga neîncetat cu lacrimi la Domnul ca
s\-i ierte acest greu p\cat, îns\ nu avea puterea [i t\ria
moral\ s\ ia hot\rârea îndr\znea]\ de a se ridica iar\[i pe
picioarele sale.
Îl st\pânea sentimentul p\r\sirii [i nu-[i putea g\si
lini[tea nic\ieri. Interven]iile sale chirurgicale au început
s\ nu mai fie atât de reu[ite, iar starea s\n\t\]ii i se înr\ut\]ea. A fost afectat de febra tropical\ Papataci, care i-a
[ubrezit [i mai mult s\n\tatea precar\. Cea mai nepl\cut\ problem\ a fost desprinderea înveli[ului retinei de la
ochiul stâng, lucru care l-a obligat s\-[i p\r\seasc\ serviciul din Adizad.
S-a întors la Ta[kent, unde a preluat comanda unei
mici unit\]i de chirurgie a infec]iilor purulente a spitalului.
Ochiul s\u stâng, aproape orb, l-a obligat s\ plece [i de acolo,
pentru a fi supus unui nou tratament la Moscova. Acolo a
aflat c\ fiul s\u mai mare, Mihail, a fost grav r\nit într-un
accident feroviar [i a fost transportat la Leningrad într-o stare
jalnic\. F\r\ s\ fi parcurs toate procedurile medicale de
dup\ cele dou\ interven]ii chirurgicale pe care le suferise la
ochi, Sfântul a plecat în grab\ la Leningrad, chiar dac\
aceasta a adus la orbirea total\ a ochiului stâng.
De la Leningrad s-a întors la Ta[kent, unde [i-a continuat
activitatea la spital, l\rgindu-[i preocup\rile [i în sectorul
primului ajutor, continuând în paralel s\ opereze [i s\ predea
studen]ilor medicini[ti. Nimic din toate acestea nu-i umplea
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sufletul, nu-l satisf\cea. Eriniile5, mustr\rile de con[tiin]\
îl vânau peste tot [i nu-i permiteau nici o clip\ de lini[te.

Episcopul Luca `mpreun\ cu personalul
spitalului militar de la Ta[kent, `n anul 1936

În toamna anului 1934, dup\ zece ani de preg\tire, a
fost publicat\, în sfâr[it, cartea lui Studii de chirurgie a infec]iilor purulente, care a fost primit\ cu entuziasm de lumea medical\ [i a fost tip\rit\ în mai multe edi]ii. Numele
lui Voino-Iesene]ki a devenit faimos în cercurile oamenilor
de [tiin]\. Steaua lui a atins culmea str\lucirii în iunie 1935,
când a reu[it s\ salveze via]a lui N. Gorbunov, fost secretar personal al lui Lenin, unul dintre pilonii de baz\ ai
Partidului Comunist. Atunci a fost declarat doctor în medicin\ de Ministerul S\n\t\]ii din Uzbekistan.
Chiar dac\ în acea perioad\ de glorie p\mânteasc\
unii, din invidie, au început din nou s\-l nec\jeasc\ în
pres\, el, smerit de încerc\rile duhovnice[ti care îl fr\mântau la nivel personal, în urm\torii doi ani, adic\ pân\
în 1936, a tr\it în sfâr[it clipe de pace, pe de o parte muncind neobosit, iar pe de alta, bucurându-se de lini[tea familiei, de care fusese lipsit atâ]ia ani.
5

Zeit\]i din mitologia greac\, ce r\zbunau crimele (n. tr.).
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Lenin [i Stalin, `n perioada atotputerniciei lor
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Încet-încet, episcopul [i-a reg\sit pacea sufleteasc\. Perioada de zbucium interior, de ezit\ri [i r\t\ciri lua sfâr[it. Reg\sise „prima dragoste”, [i aceasta se putea citi pe
str\lucirea fe]ei sale. Înainte de a merge la spital, trecea
întotdeauna pe la biseric\ pentru a se ruga, iar de s\rb\tori, sâmb\ta [i duminica slujea cu pace sufleteasc\ [i cu
demnitate. Cu timpul, rela]iile sale cu mitropolitul Arsenie au intrat în normal [i vechii r\celi i-a luat locul o cald\ [i
apropiat\ prietenie.
Aceast\ perioad\ îns\ nu avea s\ dureze prea mult.
Înc\ de la începuturile anilor ’30, Uniunea Sovietic\ intr\
într-o nou\ etap\ a istoriei sale. La conducerea Partidului
Comunist [i a ]\rii se afl\ Iosif Stalin. Avansarea în vârful
conducerii politice a Uniunii Sovietice a lui Stalin — om impulsiv [i ferm, fost seminarist devenit ulterior un ienicer
teribil — a însemnat începutul unui nou val de prigoane
împotriva libert\]ilor deja restrânse ale cet\]enilor.
Printr-o serie de legi [i ordine dictatoriale, regimul
stalinist a impus în Uniunea Sovietic\ cel mai dur [i mai intolerant mod de exercitare a puterii. S-au institu]ionalizat
servicii de securitate ale statului, care ac]ionau f\r\ nici un
control [i independent de mecanismele justi]iei oficiale,
având ca unic scop anihilarea [i exterminarea oricui declara
(sau doar avea inten]ia) opozi]ie fa]\ de regim. Un exemplu
caracteristic este celebrul NKVD6, care din 1937 îl avea la
conducere pe cumplitul Ejov. NKVD-ul aresta, tortura, întemni]a, exila [i executa orice cet\]ean considerat suspect de
ac]iuni îndreptate împotriva regimului, f\r\ a i se da acestuia posibilitatea de a se ap\ra în fa]a unui tribunal oficial. Era perioada de glorie a statului stalinist.
Cum era de a[teptat, prima luat\ în vizorul noului regim a fost, înc\ o dat\, Biserica Ortodox\. Prigoanele îndreptate împotriva clericilor [i a simplilor credincio[i veneau ca o
avalan[\. Deseori, pentru a prinde în capcan\ cre[tini care
6

Norodnîi Komissariat Vnutrennih Del, Comisariatul Poporului pen-

tru Afaceri Interne.
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„deranjau”, erau încropite scenarii imaginare, bazate pe
m\rturisirile false ale unor oameni care cedau torturilor
din timpul interogatoriilor.
De acest taifun antihristic nu era posibil s\ scape episcopul Luca. El era ca un spin în ochii oamenilor regimului
care deranja [i trebuia anihilat cu orice pre], mai ales acum,
când ar\ta c\ s-a reg\sit pe sine, întorcând spatele pentru
totdeauna perioadei „negre” de ezit\ri în care viclenia agen]ilor GPU îl aruncase. Astfel, într-o sear\, pe la sfâr[itul lui
1937, au t\b\rât în locuin]a sa doi agen]i în civil care, sub
pretextul perchezi]iei, au devastat-o pur [i simplu. La sfâr[it, l-au arestat [i l-au dus la sediul NKVD, unde au început torturile [i interogatoriile.
Sfântul era unul dintre clericii aresta]i în seara aceea pe
baza acuza]iei de a fi membru al unei organiza]ii clericomonahale secrete, care avea drept scop lupta împotriva puterii sovietice [i readucerea ]\rii la „capitalism”. Ei erau
acuza]i, de asemenea, c\ ar fi colaborat cu servicii secrete de
spionaj din alte ]\ri [i c\ ar fi pl\nuit un atentat împotriva
lui Stalin însu[i. În ce-l privea pe Sfântul, mai aveau o
acuza]ie: ca doctor, ucidea oameni în timpul interven]iilor
chirurgicale.
Pentru a putea fi sus]inute toate acestea era suficient
s\ fie smuls\ declara]ia unui singur om, în care s\ se fac\
referire la ceilal]i de]inu]i. Pentru aceasta, s-a conceput un
gen inuman de interogatoriu, numit „interogatoriul în lan]”,
în timpul c\ruia trei serii de anchetatori îl supuneau pe
de]inut la un interogatoriu continuu, dou\zeci [i patru de ore
din dou\zeci [i patru, f\r\ a-i permite nici o clip\ de odihn\.
De obicei, în câteva zile de]inutul nu mai rezista [i „vorbea”.
În cazul episcopului Luca, „interogatoriul în lan]” a durat
treisprezece zile, în timpul c\rora a fost supus la toate tipurile de violen]\ posibile, psihologice [i nu numai. A[ezat pe
un scaun sub lumina unui reflector care îl lovea încontinuu direct în fa]\, f\r\ s\ i se permit\ s\ doarm\ nici o
secund\, Sfântul a trecut prin chinuri groaznice. Când se
pr\bu[ea, aruncau peste el g\le]i de ap\ pentru a-[i reveni
[i continuau interogatoriul sau îl puneau s\ se sprijine în
70

„Poveste[te ce a f\cut Sf=ntul pentru tine...”

picioare de zid pân\ c\dea jos neputincios. Într-un final,
episcopul martir a c\zut prad\ halucina]iilor. Anchetatorii, care nu reu[iser\ pân\ atunci s\-i smulg\ nici o m\rturisire, au exploatat aceast\ stare jalnic\ [i au încercat
s\-l for]eze s\ semneze o declara]ie în stare de incon[tien]\
(5 decembrie 1937). Episcopul, pentru a sc\pa de martiriul
pe care îl îndura, a înscenat o tentativ\ de automutilare, f\cându-i astfel pe anchetatori s\-l transporte la spital. Bineîn]eles c\ nu semnase nici o hârtie, îns\ cadrele de partid ale
NKVD s-au agitat atât de tare încât l-au transferat (sau mai
bine zis l-au târât) imediat în celulele Securit\]ii, iar a doua
zi în închisoarea principal\, unde a r\mas închis opt luni,
f\r\ s\ aib\ dreptul s\ vad\ pe nici un cunoscut de-al s\u.

Episcopul Luca `n `nchisoare (fotografii din arhiva KGB-ului)
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În celula de deten]ie condi]iile de trai erau extrem de
rele. De]inu]ii erau foarte mul]i, înghesui]i în acela[i spa]iu
[i nevoi]i s\ doarm\ [i printre paturile trietajate, direct pe
podea. Dar cel mai r\u lucru era amestecul de]inu]ilor: criminali de drept comun cu de]inu]ii politici, atei cu membri ai
altor religii care, cel pu]in la început, nu pierdeau ocazia s\-l
ironizeze [i s\-[i bat\ joc de episcopul ce împ\rt\[ea aceea[i soart\ cu ei. Alteori îl provocau la discu]ii pe teme politice, îns\ niciodat\ nu au reu[it s\ scoat\ din gura lui
vreun cuvânt referitor la ele.
Cu timpul, noble]ea caracterului, interesul pentru cei
bolnavi, omenia inspirat\ din exemplul lui Hristos, r\bdarea asem\n\toare cu cea a lui Iov [i calmul s\u caracteristic i-au f\cut s\-[i schimbe comportamentul fa]\ de dânsul. Îl vedeau deseori cum împ\r]ea pu]ina sa hran\ cu altul,
considerând c\ acela are mai mult\ nevoie, chiar dac\ el
însu[i r\mânea fl\mând. Odat\, pe când era în spitalul închisorii, a diagnosticat o boal\ grav\ a unui condamnat la
deten]ie grea, lucru pe care nu reu[ise s\-l fac\ medicul închisorii, [i, la interven]ia sa, bolnavul a fost transferat la
spitalul ora[ului unde, pe baza instruc]iunilor Sfântului, l-au
operat medicii chirurgi, care erau fo[ti studen]i de-ai lui. În
felul acesta i-a salvat via]a [i de atunci to]i de]inu]ii l-au
înconjurat cu un respect deosebit. Când îngenunchea la rug\ciune (de dou\ ori pe zi), indiferent ce f\ceau cei din jurul
lui, cu to]ii încetau s\ vorbeasc\ [i în celul\ se a[ternea o lini[te sacr\. Pre]uirea [i respectul fa]\ de el erau atât de
mari, încât, înainte de interogatoriu, de]inu]ii mergeau la
el [i luau binecuvântare cu evlavie.
Nimeni nu l-a auzit vreodat\ pe Sfântul plângându-se
c\ a fost arestat sau de acuza]iile nedrepte care planau asupra lui. Singura lui nemul]umire era aceea c\ nu-i permiteau s\ primeasc\ reviste [i c\r]i de medicin\, pentru a
putea continua [i în închisoare munca de cercetare [i redactarea operei sale.
Între timp, prima declara]ie de vinov\]ie, dat\ for]at,
a fost considerat\ nesatisf\c\toare [i nu a fost acceptat\
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de Moscova, care cerea insistent mai multe date [i dovezi
mai clare. Astfel, îl duceau deseori la birourile NKVD-ului
pentru interogatorii [i acolo îi cereau s\-[i recunoasc\ participarea la ac]iuni de spionaj. Refuzul s\u categoric îi scotea
din min]i [i nu de pu]ine ori îl molestau [i îl torturau zile
întregi în celulele din subsolurile cl\dirii. În semn de protest pentru modul cum era tratat, declara des greva foamei, pe care o întrerupea doar când starea s\n\t\]ii i se
înr\ut\]ea periculos de mult. Când î[i rec\p\ta puterile,
relua greva foamei [i astfel via]a sa a ajuns s\ se desf\[oare
între sala de interogatorii, temni]\ [i spitalul acesteia.
În luna iulie 1938, a fost dus în fa]a unui anchetator
oficial, care i-a f\cut cunoscute toate acuza]iile aduse. Sfântul, lini[tit [i senin, a ascultat capetele de acuzare [i, în continuare, a redactat o declara]ie scris\, în care r\spundea
la toate acuza]iile [i presupusele „crime”, sus]inându-[i nevinov\]ia. În cele din urm\, dup\ tot acest calvar, a fost condamnat la trei ani de exil în Siberia.
În trenul special care îi transporta, Sfântul a c\zut victim\ celorlal]i de]inu]i, care i-au golit valiza de pu]inele
lucruri pe care le avea. Au ajuns la Krasnoiarsk [i acolo a
fost dus la o închisoare provizorie situat\ la marginea ora[ului. Dup\ pu]in timp, l-au trimis în or\[elul Murta Mare,
la o distan]\ de o sut\ treizeci de kilometri de Krasnoiarsk.
Era luna martie a anului 1940.
În Murta Mare episcopul a fost pus într-o situa]ie
foarte delicat\. Nu avea nici locuin]\, nici hran\, nici îmbr\c\minte. A încercat s\ g\seasc\ de lucru în micul spital din
comun\, dar singurul post care i se putea oferi acestui mare
om de [tiin]\ era cel de infirmier [i om de serviciu. A solicitat totu[i acest post [i, cu mari dificult\]i, i s-a permis s\
lucreze acolo, cu condi]ia de a nu consulta pacien]i decât cu
acordul celorlal]i medici. I-au pus la dispozi]ie [i o c\m\ru]\
lâng\ buc\t\ria spitalului, dar, în general, comportamentul personalului acestei institu]ii fa]\ de el era execrabil,
cum, de altfel, era [i fa]\ de orice alt exilat.
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Episcopul Luca la finalul anului 1940
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În Murta Mare nu mai exista biseric\, deoarece fusese
distrus\ de progresi[ti în 1936. Pentru a se ruga, Sfântul
mergea în p\durea de la marginea ora[ului. Acolo îngenunchea în fa]a unei buturugi pe care a[eza o mic\ iconi]\. Când
lucrul acesta a ajuns la cuno[tin]a autorit\]ilor, locul respectiv a fost murd\rit, de mai multe ori, pân\ ce episcopul a
f\cut plângere. I s-a r\spuns c\ în zona lor nu mai exist\ nici
o biseric\ [i c\ i se interzice s\ fac\ propagand\ religioas\!
Încet-încet, cei de la spital au început s\ pre]uiasc\ deosebita sa preg\tire profesional\ [i s\-i valorifice uria[a experien]\ de chirurg, permi]ându-i s\ opereze, în special
cazurile extrem de dificile. S-a întâmplat atunci s\ moar\
la spital, în perioada postoperatorie, un membru important
al Partidului Comunist [i s-au gr\bit s\ spun\ c\ Sfântul ar
fi responsabil, întrucât l-ar fi tratat cu dezinteres, din r\zbunare fa]\ de regim. Din fericire, în urma examin\rii
f\cute de medicul legist s-au descoperit atât adev\rul, cât [i
vinovatul care, pentru c\ era membru de partid, nu a avut
de suferit absolut deloc.
În paralel cu activitatea sa la spital, î[i continu\ [i cercetarea despre infec]iile purulente. L-a rugat pe mare[alul
Voro[ilov s\-i dea permisiunea s\-[i finalizeze cercetarea,
care putea fi de cea mai mare utilitate în caz c\ va izbucni
r\zboiul. Într-adev\r, la scurt timp, cererea sa a fost aprobat\ [i i s-a dat voie s\ se instaleze în ora[ul Tomsk, pentru a lucra în biblioteca Facult\]ii de Medicin\. Într-un
interval de dou\ luni a reu[it s\ studieze tot ce se scrisese
nou în german\, în francez\ [i în englez\ pe tema care îl
interesa. Apoi, s-a întors la Murta Mare unde, folosind noti]ele luate, [i-a completat [i finalizat cartea sa cu titlul
Studii de chirurgia infec]iilor purulente.
Între timp, restul lumii se confrunta cu al Doilea R\zboi Mondial. Total [i nemilos, fanatic [i criminal, ca toate
r\zboaiele. Germania marelui Führer nazist Adolf Hitler
lupta din 1939, cucerind prin celebrul „r\zboi fulger”, una
dup\ alta, toate ]\rile din Europa. Principalul ei aliat era
ambi]ioasa Italie fascist\ a lui Benitto Musolini, dar [i alte
]\ri mai mici, care au fost atrase, vrând-nevrând în urma
tancului Axei.
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August, 1939. }arul ro[u, Stalin (`n mijloc), `mpreun\ cu ministrul
de externe al Germaniei hitleriste, von Ribbentrop (st=nga), [i ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Molotov (dreapta)

Uniunea Sovietic\ a lui Stalin, „]arul ro[u”, dup\ cum
mai era numit, avea ini]ial o atitudine prietenoas\ fa]\ de
Hitler [i de armata lui dezl\n]uit\, care f\cea s\ curg\ valuri de sânge în Europa [i în Nordul Africii. Opozi]ia ideologic\ dintre comunism [i ]\rile occidentale capitaliste, pozi]ia de circumspec]ie pe care o adoptau statele Occidentului
fa]\ de ea (Uniunea Sovietic\, n.tr.), precum [i nevoia regimului sovietic de a se situa deasupra e[ichierului politic
european [i interna]ional l-au determinat în cele din urm\ pe
Stalin s\ se alieze cu cel\lalt dictator, Hitler. Pe baza celebrului pact de prietenie [i neagresiune „Ribbentrop-Molotov”
de pe 23 august 1939, semnat între Germania [i Uniunea Sovietic\, cele dou\ ]\ri au început un adev\rat R\zboi Mondial,
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ciopâr]ind [i cucerind împreun\ Polonia, obligând Fran]a
[i Marea Britanie s\ declare r\zboi Axei, dar nu [i Uniunii
Sovietice, care nu apar]inea oficial alian]ei.
Astfel, Uniunea Sovietic\ a reu[it s\ se ]in\ departe de
r\zboi prin manevre ideologice realizate cu m\iestrie [i prin
acorduri politice de succes. Dar pe 21 iunie 1941, prietenul
de pân\ atunci, Hitler, prinzând curaj în urma nea[teptatelor succese repurtate în Occident [i întrucât de mult timp
hot\râse s\ [tearg\ de pe fa]a p\mântului „epidemia bol[evic\”, considerat\ de el la fel de demn\ de ur\ ca [i capitalismul apusenilor, a atacat Uniunea Sovietic\.
A g\sit-o total nepreg\tit\ pentru un r\zboi defensiv.
În realitate, dup\ cum s-a dovedit ulterior, aceasta se preg\tise sistematic pentru un r\zboi ofensiv [i a[tepta s\ se
epuizeze fronturile antagoniste ale Axei [i ale occidentalilor, pentru a invada Europa extenuat\ [i a o transforma în
p\mânt sovietic. De aceea, for]ele germane au g\sit concentrate lâng\ grani]e deta[amente uria[e ale Armatei Ro[ii
cu material de r\zboi, pe care le-au încercuit [i le-au luat
prizoniere. Victoriile Wehrmacht-ului erau de neimaginat în
prima parte a invaziei. Pierderile de vie]i omene[ti din partea Uniunii Sovietice erau uria[e. Mii de prizonieri [i înc\
mai mul]i mor]i [i r\ni]i. Sistemul medical al ]\rii a fost greu
încercat, iar r\ni]ii erau trimi[i în spitale militare situate
chiar [i la [apte mii de kilometri distan]\ de front, cum era
cazul îndep\rtatului Krasnoiarsk. Lipsa materialului medical [i farmaceutic era atât de mare, încât s-a ajuns ca rezervele tuturor spitalelor civile din ]ar\ s\ fie transferate
în cele militare. Lipsuri se înregistrau [i în ce prive[te personalul medical calificat, [i nu pu]ini erau r\ni]ii care mureau neajutora]i pentru simplul fapt c\ nu era nimeni care
s\ se ocupe de ei.
Aceast\ situa]ie dramatic\ nu putea s\-l lase insensibil
pe medicul episcop cel plin de iubire. Textul apostolic: „Cine
este în suferin]\ [i eu s\ nu suf\r cu el?”, îi r\suna în minte
ca o alarm\. Cum putea exista atâta suferin]\ în jur [i lui s\
nu-i pese? Indiferent ce îndurase de la acest regim inuman,
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toate necazurile [i priva]iunile cauzate de el nu puteau cânt\ri pentru acest om al lui Dumnezeu mai mult decât suspinul unui semen îndurerat. Pentru aceasta, a hot\rât s\
fac\ ceva care într-adev\r a provocat admira]ia tuturor. Admira]ie pentru m\rimea lui de suflet, pentru felul lui de a
fi autentic cre[tinesc, pentru ne]inerea de minte a r\ului.
F\r\ ca cineva s\ i-o cear\, s-a prezentat la autorit\]ile
ora[ului [i a declarat c\ se pune pe sine, cuno[tin]ele sale [i
experien]a sa la dispozi]ia statului, pentru a fi folosite la îngrijirea r\ni]ilor de r\zboi.
„Eu, episcopul Luca, sunt exilat, în temeiul articolului...,
în comuna Murta Mare din regiunea Krasnoiarsk. Ca specialist în chirurgia infec]iilor purulente, pot oferi ajutor solda]ilor de pe front sau din spatele lui, indiferent de ce sec]ie
îmi ve]i încredin]a. V\ rog ca exilul meu s\ ia sfâr[it [i s\
mi se dea permisiunea de a merge la spital. Dup\ terminarea r\zboiului, sunt gata s\ m\ întorc la locul meu de exil.
Episcopul Luca.”
R\spunsul de la Moscova a sosit imediat: „Profesorul (nu
episcopul) s\ fie transferat la Krasnoiarsk”. Dup\ câteva
zile (la sfâr[itul verii lui 1941) a sosit în Murta Mare chirurgul-[ef al regiunii Krasnoiarsk, care l-a înso]it pe Sfântul în spitalul 15-15 de acolo, unde l-a numit medic-[ef [i
coordonator al tuturor spitalelor militare din regiune.
Episcopul doctor a trecut imediat la treab\. Personalul
medical [i auxiliar din spital era neexperimentat pentru o
misiune atât de special\ [i de presant\. S-a str\duit s\-i
înve]e cele necesare pentru a putea face fa]\ situa]iei. Fiecare interven]ie chirurgical\ pe care o f\cea era o adev\rat\ lec]ie pentru ceilal]i medici [i chiar atunci când nu
opera el însu[i, obi[nuia s\ fie de fa]\, s\ urm\reasc\ [i s\
dea sfaturile de rigoare. A organizat [i conferin]e pentru medici, c\rora se str\duia s\ le inspire propriul s\u duh de
dragoste [i de compasiune pentru fiecare pacient. Obi[nuia
s\ le spun\: „Pentru chirurg nu trebuie s\ existe «cazuri», ci
doar un om viu care sufer\”. Astfel, în scurt timp, personalul medical din sec]ia 15-15 a devenit cel mai experimentat din regiune.
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El însu[i lucra încontinuu, f\r\ s\-l intereseze efortul
f\cut sau epuizarea fizic\. Îi opera pe solda]ii cu r\nile cele
mai grave sau pe cei c\rora ceilal]i medici nu le mai d\deau nici o speran]\. F\cea orice îi st\tea în putin]\ pentru a salva via]a cuiva [i când, în ciuda efortului depus, se
întâmpla s\ moar\ unul dintre ei, îl cuprindea o durere
profund\ [i se retr\gea în biroul s\u, unde se ruga cu lacrimi pentru mântuirea sufletului lui. De asemenea, atunci
când vedea c\ nu se mai putea face nimic, îi aducea la cuno[tin]\ bolnavului sfâr[itul iminent, sperând c\ acesta va
valorifica ocazia de a avea m\car un sfâr[it cre[tinesc.
În paralel, vizita [i celelalte spitale militare care intrau în subordinea sa. Trecea pe la paturile tuturor solda]ilor, cu care construia o rela]ie personal\ c\lduroas\, amintindu-[i chiar [i numele [i povestea fiec\ruia. Pacien]ii îl
iubeau foarte mult fiindc\ sim]eau marea lui dragoste pentru ei [i, de fiecare dat\ când intra într-un salon, îl salutau
cu to]ii bucuro[i.

Episcopul Luca, `n mica sa camer\ din Krasnoiarsk,
unde lucra la spitalul militar, mai 1942
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Totu[i, în ciuda a tot ce oferea el, majoritatea personalului medical, care era format din membri ai partidului,
precum [i autorit\]ile locale îl tratau cu suspiciune. Nu uitau
c\ era un exilat comun, un criminal care amenin]a „poporul”,
de aceea zilele lui erau la fel de dificile ca [i mai înainte. Îi
d\dur\ o camer\ mic\, rece [i umed\ [i nu-i permiteau s\ ia
masa la cantina spitalului, al\turi de bolnavi [i de personal.
Nu avea nici bani pentru a-[i cump\ra de mâncare [i nici
timp s\ procure cartele de mas\ [i s\ a[tepte cu orele la
cozile magazinelor, a[a c\ r\mânea fl\mând de multe ori.
Doar pu]ini membri ai personalului, care îl pre]uiau ca specialist [i îl comp\timeau ca om, se îngrijeau s\-i asigure
câte o por]ie de mâncare, [i aceasta pe ascuns, cu multe precau]ii, din cauza informatorilor care mi[unau peste tot [i
nu ar fi pierdut ocazia de a-i denun]a autorit\]ilor.
Nu se plângea de discriminarea la care era supus. Nimeni nu l-a auzit vreodat\ s\ zic\ fie [i o vorb\ rea sau s\
fac\ un comentariu la adresa comportamentului nedrept al
celorlal]i fa]\ de el. Mul]umea lui Dumnezeu pentru toate
[i mai ales pentru faptul c\ îi d\dea permanent ocazia s\
aplice în fapt\ dragostea datorat\ semenilor neputincio[i.
Singurul lucru care îl sup\ra [i, uneori, îl scotea din s\rite era
indiferen]a criminal\ a unor medici [i asisten]i, care nu-[i f\ceau în mod corect datoria [i nu se purtau cu dragoste fa]\
de pacien]i.
Dificultatea muncii intensive, lipsurile [i condi]iile execrabile de via]\ [i de lucru, suspiciunea colegilor, du[m\nia autorit\]ilor ac]ionau negativ asupra s\n\t\]ii lui. Problemele cu inima începeau s\ devin\ din ce în ce mai grave.
Îi venea greu chiar [i s\ urce sc\rile, iar în timpul opera]iilor era nevoit din ce în ce mai des s\ se a[eze câte pu]in,
deoarece picioarele nu-l mai ajutau.
Din prim\vara anului 1942, situa]ia a început s\ se
schimbe. Primii care au reac]ionat, v\zând modul cum era
tratat Sfântul [i discrimin\rile pe care trebuia s\ le îndure,
au fost tocmai comandan]ii [i ofi]erii r\ni]i. Determina]i de
sentimentul de recuno[tin]\ fa]\ de omul care le era atât
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de aproape [i îi trata cu atâta dragoste p\rinteasc\, i-au
comandat pantofi [i cizme de plastic pentru sala de opera]ii,
dou\ rânduri de haine, dou\ prosoape, batiste (le enumer\m
cu exactitate pentru a vedea în ce stare de s\r\cie tr\ia).
Îi certau pe responsabili atunci când vedeau c\ nu-i permit s\ m\nânce la cantin\, al\turi de restul personalului.
Au reac]ionat atât de prompt [i fa]\ de autorit\]i, încât
acestea au fost nevoite s\ se intereseze de nevoile sale. Nu
avea haine, lenjerie de pat, perne... Sfântul, cu polite]e, nu
a acceptat nici un ajutor în afara unui singur lucru pe care
el însu[i îl solicitase: o pereche de... [ireturi! Înv\]ase deja
ca de]inut [i exilat s\ tr\iasc\ în lipsuri [i toate acestea îi
p\reau exagerate. Chiar [i mâncarea sa, care ajunsese s\ fie
o por]ie întreag\, îi p\rea atât de mult\ încât avea grij\ ca
cea mai mare parte s\ o împart\ altora, inclusiv oamenilor
s\raci [i fl\mânzi din afara spitalului!

Cinstitul episcop Luca `n mijlocul pacien]ilor, medicilor
[i infirmierelor spitalului militar din Krasnoiarsk, `n anul 1943

Încet-încet, [i personalul medical [i-a schimbat atitudinea fa]\ de el. Îi influen]ase atât de mult pe cei din jurul
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s\u cu prezen]a, caracterul [i d\ruirea lui, încât cu to]ii îl
priveau cu un respect deosebit. Când mergea undeva, ceilal]i medici se ridicau în picioare, iar la congresele [tiin]ifice [i la conferin]ele unde era invitat îl primeau cu aplauze
c\lduroase. Cu timpul, i-au pus la dispozi]ie un mic apartament pentru a tr\i în condi]ii mai umane.
S\n\tatea lui îns\ era afectat\ destul de mult, în special din cauza suprasolicit\rii, dar [i a faptului c\ nu putea
s\-[i duc\ la îndeplinire obliga]iile arhiere[ti. Îi lipseau
odihna [i via]a liturgic\, dou\ lucruri care în condi]ii normale i-ar fi dat mari [anse s\-[i continue lucrarea de ajutorare a aproapelui atât de pl\cut\ lui Dumnezeu.
Bineîn]eles c\ toat\ aceast\ schimbare de atitudine fa]\
de el nu era întâmpl\toare. În general, în acei ani dificili de
r\zboi politica regimului sovietic fa]\ de Biseric\ se schimbase. Regimul trebuia s\ insufle poporului nec\jit un duh
nou de patriotism, pentru a-l determina s\ opun\ rezisten]\
invadatorului. Prin urmare avea nevoie de ajutorul oric\rei
for]e în stare s\ ridice moralul poporului. Pe de alt\ parte,
înc\ din primele clipe ale r\zboiului, Biserica a ac]ionat
prompt [i a desf\[urat o asemenea activitate la nivel na]ional, încât i-a surprins pe to]i. Au fost organizate colecte
în parohii, s-au adunat bani, haine [i provizii pentru
sus]inerea Crucii Ro[ii. Au fost trimise scrisori circulare
cu con]inut patriotic oriunde existau preo]i [i enoria[i. Ac]iunea voluntar\ [i atât de benefic\ a Bisericii, care ar fi
fost de a[teptat, din r\zbunare, s\ nu fac\ nimic, ba chiar
s\-l întâmpine pe du[man ca pe un eliberator, l-a „emo]ionat” inclusiv pe Stalin, care a trimis la Patriarhie o scrisoare de mul]umire, publicat\ apoi în presa partidului, de
altfel singura care exista.
Astfel, statul [i-a schimbat atitudinea fa]\ de Biseric\
în special din interese politice. Bisericile au început s\ se
redeschid\ (pu]ine dintre ele, fire[te) [i credincio[ii aveau din
nou permisiunea de a-[i manifesta via]a religioas\. Oameni
care atâ]ia ani au stat departe de Biseric\, de fric\, veneau acum cu miile s\ participe la slujbe, s\ li se oficieze
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cununia, s\ se boteze [i s\ se împ\rt\[easc\. Patriarhia a
primit permisiunea s\ aleag\ un nou patriarh (pe mitropolitul Serghie al Moscovei), s\-[i restructureze via]a administrativ\ a Bisericii [i chiar s\ editeze un buletin oficial!
Patriarhia a solicitat revenirea tuturor slujitorilor s\i
exila]i pentru a participa la reorganizarea Bisericii. În
aceste împrejur\ri, episcopul Luca a fost rânduit arhiepiscop de Krasnoiarsk [i membru permanent atât în Sfântul
Sinod, cât [i în colectivul de redac]ie al buletinului oficial
„Refacerea Patriarhiei Moscovei”. Pentru a-[i putea exercita noile sarcini ecleziastice, Sfântul a cerut de la autorit\]i o biseric\ din ora[, pentru credincio[ii ortodoc[i. Cererea
sa a fost aprobat\ la începutul lunii martie 1943, îns\ în loc
de biserica cerut\ i s-a oferit o capel\ mortuar\ din satul
Nikolaievsk, situat la [apte kilometri distan]\ de ora[. În
lunile de iarn\ [i de prim\var\ nu era accesibil\ din cauza
noroiului, dar [i a ho]ilor care mi[unau din abunden]\ în
regiune. În aceast\ capel\ slujea un preot în vârst\, în
timp ce arhiepiscopul Luca predica. Nu putea sluji, pentru c\
nu avea ve[minte arhiere[ti. Singurul loc unde ar fi putut
g\si ve[minte era teatrul ora[ului, acestea fiind folosite de
actorii aservi]i partidului, care puneau în scen\ comedii cu
caracter antireligios. Va reu[i totu[i, mult mai târziu, s\
procure un material din care s\ confec]ioneze ve[mintele
necesare. Cei care î[i amintesc de el spun c\ atunci s-a bucurat ca un copil.
Faptul c\ a reînceput s\ se ocupe de treburile Bisericii
i-a dat puteri noi. Oboseala a început s\ se atenueze [i
starea general\ de s\n\tate se îmbun\t\]ea progresiv, dându-i posibilitatea s\ munceasc\ în ritmul de alt\dat\, chiar
dac\ trebuia s\-[i încarce agenda [i cu ore suplimentare de
administra]ie bisericeasc\.
S\ nu ne imagin\m c\ toate erau u[oare. Nu trebuie s\
uit\m c\ libertatea de care se bucura Biserica era un produs al tacticii partidului, impus\ de perioada de criz\ str\b\tut\ atunci. Continuau s\-l supravegheze permanent [i
s\-i înregistreze toate ac]iunile, pe baza c\rora mai târziu
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(1943-1944) s-a instrumentat un dosar foarte greu, în care
era acuzat de „îndelungat\ activitate antisovietic\”, ceea ce
a dus la condamnarea sa la moarte. Din fericire, sentin]a
nu a fost îndeplinit\ datorit\ interven]iei personale a lui
Stalin, care înc\ mai avea nevoie de sprijinul Bisericii [i al
oamenilor ei, în condi]iile în care r\zboiul era în plin\
desf\[urare.
În acest timp, în urma unei scrisori pe care Sfântul i-a
trimis-o lui Stalin (la 2 mai), i s-a aprobat cererea de reeditare a c\r]ii sale Studii de chirurgia infec]iilor purulente, pe
care o îmbun\t\]ise [i îmbog\]ise, precum [i cererea de tip\rire a unei monografii despre complica]iile survenite la
articula]ii în cazul r\nilor provocate de armele de foc.
Nu dup\ mult\ vreme, Comisia panslav\ din Moscova
i-a cerut s\ scrie un articol pentru presa slav\, în care s\
descrie opera sa social\ din timpul Marelui R\zboi pentru
Ap\rarea Patriei, a[a numeau sovieticii al Doilea R\zboi
Mondial, ca arhiepiscop de Krasnoiarsk [i chirurg în spitalele militare ale Armatei Ro[ii.
Tot pe atunci, regimul i-a dat arhiepiscopului Luca înc\
o biseric\ în ora[, în care s\ fie deservite sutele de credincio[i doritori s\ participe la slujbe. Toate p\reau s\ mearg\
pe un f\ga[ normal. Din nefericire, doar p\reau... În spatele în[el\toarei lini[ti, fierbea la foc încet cazanul obsesiei
antireligioase a regimului sovietic. Mai târziu, dup\ cum vom
vedea, se va declan[a o nou\ prigoan\ [i atitudinea autorit\]ilor va redeveni la fel de dur\, îns\ mult mai perfid\.
Între timp, balan]a r\zboiului s-a întors în favoarea
alia]ilor [i împotriva nem]ilor, care, în ciuda încerc\rilor
disperate [i a atacurilor furibunde, începuser\ s\ se retrag\
pe toate fronturile. Mutarea liniei de front spre vest a f\cut
necesar\ transferarea în aceea[i direc]ie a tuturor spitalelor militare. Astfel, arhiepiscopul a primit un nou ordin de
deplasare, în ora[ul Tambov, mai aproape de Moscova,
ceva mai la sud.
Ajungând la Tambov, Sfântul s-a prezentat la Direc]ia
Jude]ean\ de S\n\tate [i Protec]ie pentru a-i informa pe
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cei în drept de transferul s\u. Ace[tia, v\zându-l în ras\,
s-au sup\rat [i l-au abordat într-un mod umilitor [i Sfântul a p\r\sit biroul f\r\ s\ spun\ absolut nimic. Mai târziu,
când a sosit telegrama de la Moscova, prin care erau informa]i despre profesor [i de faptul c\ trebuiau s\-l trateze în
cel mai atent mod cu putin]\, s-au gr\bit s\-l g\seasc\ [i
[i-au cerut scuze pentru comportamentul lor. Atunci Sfântul, cu mult\ polite]e, le-a spus s\ nu judece niciodat\ pe
nimeni dup\ haine [i dup\ înf\]i[area exterioar\.
Dup\ acest nefericit incident, Sfântul [i-a preluat imediat atribu]iile. Era responsabil peste o sut\ cincizeci de
spitale din regiune, care num\rau între cinci sute [i o mie de
pacien]i fiecare. Consilia toate sec]iile de chirurgie, în timp
ce el însu[i, în ciuda vârstei de aproape [aptezeci de ani, continua s\ opereze opt sau nou\ ore pe zi, realizând [i pân\
la cinci interven]ii chirurgicale. De asemenea, continua s\
consulte la policlinic\ al]i [i al]i oameni. În paralel, organiza congrese [tiin]ifice [i conferin]e, pentru a le oferi
celorlal]i medici colegi [ansa de a se preg\ti cât mai bine
profesional.
Patriarhia, pentru a-i înlesni munca, l-a transferat în
Arhiepiscopia Tambovului [i Miciurinskului. {i aceast\ regiune se confrunta cu foarte multe probleme de ordin bisericesc. În zon\ mai erau doar dou\ biserici din o sut\ zece,
una în Tambov [i una în Miciurinsk. Cele mai multe au fost
distruse, în timp ce altele au fost transformate în magazii,
birouri, teatre etc. În singura biseric\ din Tambov unde
putea sluji, ateii s\lb\tici]i provocaser\ multe stric\ciuni
[i o spoliaser\. Acolo Sfântul a slujit pe 26 februarie 1944
[i i-a rugat pe credincio[ii nevoia[i s\ fac\ tot posibilul
pentru a o reconstrui, astfel încât, dup\ cum spunea el, „credin]a noastr\ s\ str\luceasc\ cu o nou\ flac\r\”.
În paralel, se str\duia s\ organizeze conferin]e preo]e[ti, care urm\reau instruirea [i sensibilizarea preo]ilor.
Autorit\]ile au reac]ionat negativ la [edin]ele preo]e[ti [i astfel Sfântul a fost nevoit s\-[i intensifice predica. Predicile
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sale erau ascultate de mult\ lume, printre care se num\rau medici, profesori [i oameni de [tiin]\. O profesoar\ de
englez\ lua noti]e [i apoi, împreun\ cu o alt\ enoria[\, le
dactilografia [i le împ\r]ea credincio[ilor.
Prin eforturi sus]inute, în doi ani, a reu[it redeschiderea altor biserici din regiune, lucru deloc pe placul
conducerii. „Zgomotul” pe care Sfântul îl f\cea peste tot [i
tot timpul nu putea fi trecut cu vederea de regim, în ciuda
importantei lui activit\]i sociale. Astfel, reprezentantul Guvernului pe probleme religioase, G. Karpov, s-a adresat Patriarhiei, plângându-se de faptul c\ arhiepiscopul Luca „se
deplaseaz\ mult, predic\, are o icoan\ în birou [i în sala
de opera]ii, se roag\ înainte de opera]ie, merge la congrese
îmbr\cat în ras\ [i cu engolpion”. Patriarhia, chiar dac\
încerca s\ cultive rela]ii pa[nice cu regimul, nu a g\sit „exagerate” ac]iunile arhiepiscopului Luca.
Astfel, regimul a început, încet-încet, s\ ac]ioneze împotriva Sfântului, [i primul lucru pe care i l-a interzis a
fost participarea la congresele [tiin]ifice. Îl obligau atunci
când particip\ la ele s\ nu poarte însemnele clericale,
adic\ rasa [i engolpionul, pentru a nu „provoca” prin înf\]i[area sa sentimentele „democratice [i atee” ale celorlal]i
participan]i. Cum era de a[teptat, Sfântul a refuzat s\ asculte ordinele autorit\]ilor [i astfel, pe nesim]ite, a fost exclus de la congresele medicale.
Sfântul a continuat s\ tr\iasc\ în mare s\r\cie [i în lipsuri. Locuia într-o c\su]\, confruntându-se cu indiferen]a
glacial\ a proprietarilor. Din fericire, oamenii simpli îl iubeau profund [i aveau grij\ s\-i asigure cele necesare, care
de fapt nici nu erau multe. {i-a impus o ascez\ deosebit de
sever\. Postul s\u îl nelini[tea pe medicul evreu care se
îngrijea de starea s\n\t\]ii sale, s\n\tate de care, în ciuda
sfaturilor acestuia, Sfântul nu ]inea cont. Atunci medicul a
fost nevoit s\ se adreseze noului patriarh, Aleksei, [i s\-l
roage s\-l sf\tuiasc\ pe Sfântul s\-[i modereze un pic postul [i, în general, întreaga ascez\.
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Statuia Sf=ntului Luca din fa]a Spitalului de Stat
din Tambov, unde a lucrat [i care ast\zi `i poart\ numele
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Exemplar\ era [i dragostea Sfântului pentru oameni.
Cu toate c\ el însu[i era s\rac, îl preocupa orice nevoie a
p\stori]ilor s\i. Î[i împ\r]ea micul salariu semenilor neputincio[i, familiilor s\race [i bolnavilor, r\mânând el însu[i,
deseori, f\r\ cele absolut necesare. Nu se nelini[tea în privin]a sa. Atâ]ia ani de temni]\ [i de exil îl convinseser\ în
modul cel mai bun cu putin]\ c\ Dumnezeu îi era tot timpul aproape. Doar cu ajutorul Lui a supravie]uit acestora
dou\, de aceea era sigur c\ îi va purta de grij\ [i acum.
Rug\ciunea [i studiul îl preocupau permanent. În ce
prive[te ultimul, dragostea de cunoa[tere [i vasta cultur\
general\ a Sfântului îi surprindeau pe to]i. Dornic s\ fie la
zi cu toate nout\]ile, încerca s\ procure orice carte care considera c\ putea s\-l ajute în vasta [i în acela[i timp sensibila sa lucrare pastoral\. Se str\duia s\ studieze [i operele
antireligioase [i anticlericale ale ateilor, pentru a cunoa[te
[i cele mai profunde tr\iri suflete[ti ale acestor oameni [i a
afla ce anume nu g\seau ei sau ce îi dezam\gea în Biseric\. Deci cu aceast\ l\rgime de spirit la care ajunsese putea
s\ p\trund\ [i s\ cerceteze [i mai mult sufletele tuturor oamenilor [i s\-L întronizeze în inimile lor pe dulcele Iisus.
În aceast\ perioad\ scrie o nou\ carte, de data aceasta
cu con]inut apologetic, cu titlul Duh, Suflet [i Trup. În scurt
timp, ea a ajuns s\ fie foarte c\utat\. Numele lui devine
foarte cunoscut [i în str\in\tate. Faima de mare om de [tiin]\ a ajuns [i în America. Au fost publicate articole pline
de omagii la adresa lui în diferite ziare [i reviste. Vin de
peste tot s\-i ia interviuri, iar scrisori [i telegrame de felicitare sosesc în fiecare zi. În ciuda onorurilor, el r\mâne
acela[i om smerit [i simplu, purtând întotdeauna aceea[i
ras\ veche [i cârpit\. Ceea ce îl bucura era faptul c\ toate
aceste omagii reprezentau „o mare s\rb\toare pentru Biseric\”. Pentru Sfântul Ierarh, toate acestea erau cea mai bun\
misiune [i m\rturie pe care o putea da în acele timpuri
grele. Era un nou mod cu care Dumnezeu se îngrijea s\ reabiliteze prestigiul Bisericii def\imate [i prigonite, care îi va
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pune pe gânduri pe mul]i dintre cei care o p\r\siser\ [i o
comb\tuser\, influen]ându-i în mod pozitiv. Va provoca în ei,
dup\ cum spunea [i Cuviosul Paisie, „nelini[tea cea bun\”
pentru atitudinea lor nedreapt\ fa]\ de Biseric\, de cler [i
de credincio[i.
Activitatea sa [tiin]ific\ [i social\ nu mai putea fi ignorat\ de nimeni din statul sovietic, iar opinia public\ a determinat autorit\]ile locale s\-l omagieze, în 1945. Pre[edintele de atunci al sovietului regional l-a chemat la comitetul
regional pentru a-i oferi decora]ia „pentru activitatea eroic\
în Marele R\zboi pentru Ap\rarea Patriei”.
Cea mai mare distinc]ie îns\ avea s-o primeasc\ în anul
urm\tor, 1946, când r\zboiul deja luase sfâr[it. A primit
premiul „Stalin — ordinul I”, distinc]ia de stat cea mai înalt\
a Uniunii Sovietice la acea vreme, nu numai pentru activitatea sa în calitate de chirurg militar, ci [i pentru studiile
sale [tiin]ifice care au fost urmate de cele mai favorabile comentarii în ]ar\ [i peste hotare. Premiul era înso]it [i de
200.000 de ruble, pe care Sfântul le-a pus la dispozi]ia orfanilor de r\zboi.
În luna mai a anului 1946, arhiepiscopul Luca este
transferat în Crimeea, ca arhiepiscop de Simferopol [i Crimeea. {tirea despre transfer a provocat o mare triste]e în
rândurile credincio[ilor din regiunea Tambov. Îl iubeau
nespus pe bunul lor arhip\stor [i nu voiau s\ se despart\
de el. Au scris la Patriarhie, cu rug\mintea s\ modifice hot\rârea, îns\ în Crimeea nevoile erau mari [i doar un episcop cu via]\ sfânt\ [i cu autoritatea Sfântului Luca putea
fi de folos. De altfel, în Biseric\ nu-[i are locul cultul personalit\]ii. Unul este P\storul C\ruia Îi dator\m dragoste,
devotament [i adorare: Domnul nostru Iisus Hristos, Cel r\stignit [i înviat pentru noi. Astfel, în ciuda tuturor împotrivirilor, cu mult\ durere în inima sa bolnav\, Sfântul a dat
ascultare vocii Bisericii, [i-a luat r\mas bun de la fo[tii s\i
p\stori]i din Tambov [i a plecat cu avionul spre Crimeea.
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~naltpreasfin]itul Luca, arhiepiscop de Simferopol,
`mpreuna cu clerici, la biserica greceasc\ „Sf=nta Treime”

Peninsula Crimeea, vechea colonie greceasc\ Herson,
avea amarul „privilegiu” de a se transforma, deseori, din
cauza pozi]iei sale geografice, într-un teatru de lupte [i era
un adev\rat mozaic de etnii. În acest ultim r\zboi a fost
distrus\ aproape total. Situa]ia financiar\ a locuitorilor era
dramatic\. Sate [i ora[e întregi fuseser\ pustiite, s\r\cia [i
lipsurile domneau peste tot. Pe de alt\ parte, [i din punct
de vedere duhovnicesc era la p\mânt. În toat\ Crimeea nu
exista decât o biseric\. Atât regimul sovietic ateu, cât [i r\zboiul au distrus toate m\n\stirile [i bisericile. La sfâr[itul
anilor ’40, dup\ multe eforturi [i str\danii personale ale Sfântului, func]ionau deja 68!
La vestea sosirii în regiunea lor a arhiepiscopului Luca,
locuitorii din Crimeea s-au entuziasmat. Studen]ii au alergat cu flori s\-l întâmpine pe marele savant, dar, în loc s\
mearg\ la aeroport, s-au dus la gar\. Astfel, primirea programat\ nu a mai avut loc, dar autorit\]ile au avut grij\
ca tinerii entuzia[ti s\ fie pedepsi]i.
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Arhiepiscopul Luca, cu s\n\tatea [ubrezit\ de problemele cardiace care se agravaser\ în ultimul timp, cu vederea
sc\zut\ pân\ aproape de orbire [i purtând pe umeri [aptezeci de ani de via]\ chinuit\, a ajuns în cele din urm\ la
Simferopol, pe 26 mai, preg\tit s\ lucreze ogorul încredin]at lui de Dumnezeu. Era îns\ hot\rât s\ lupte cu putere,
f\r\ compromisuri f\cute regimului. Prima lui ac]iune de
„rezisten]\” a avut loc imediat dup\ sosirea în noua
episcopie.
Cu toate c\ trebuia, dup\ sosire, s\ se prezinte lui Jdanov, îns\rcinatul cu probleme biserice[ti, el [i-a trimis secretarul pentru a-l informa c\ arhiepiscopul a ajuns [i [i-a
preluat obliga]iile pe care i le-a trasat Biserica. Jdanov [i-a
ie[it din min]i [i a ordonat aducerea lui. Sfântul a venit într-un târziu [i a avut de înfruntat un atac verbal f\r\ precedent din partea demnitarului dezl\n]uit. Sfântul a p\strat
o ]inut\ cu totul demn\ [i, cu o insisten]\ de neclintit, a cerut s\ nu i se adreseze cu numele civil, ci cu formula pe care
o impunea titlul s\u. {i a reu[it.
Sfântul nu avea de înfruntat numai du[m\nia regimului, ci [i luptele din culisele Bisericii. Clericii din episcopia sa erau pu]ini [i cei mai mul]i dintre ei nu-[i f\ceau
datoria. Modul lor de via]\ era deosebit de lumesc [i îi scandaliza pe credincio[i, devenind un exemplu negativ. Nu umblau îmbr\ca]i în reverend\, ci conform modei, fumau,
consumau b\uturi alcoolice, nu s\vâr[eau slujbele cu aten]ia cuvenit\ [i le scurtau dup\ bunul plac. Sfântul a fost
foarte exigent cu ei. Îi iubea ca pe copiii s\i, îns\ era hot\rât s\ nu îng\duie aceast\ situa]ie deplorabil\. A emis
scrisori pastorale foarte severe prin care le stabilea obliga]iile. Nu a ezitat s\-i pedepseasc\ pe neascult\tori pentru
a-i în]elep]i [i a le da un exemplu celorlal]i. Cu predici înfl\c\rate, cu organizarea [edin]elor preo]e[ti [i cu înfiin]area
unor Academii teologice, a reu[it în cele din urm\ s\ pun\
rânduial\ în mijlocul clericilor vechi [i s\ atrag\ la preo]ie
tineri devota]i Bisericii, cu con[tiin]a datoriei sfinte fa]\
de Dumnezeu [i de oameni. Reu[ind s\ fac\ o mic\, dar
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important\ înnoire în ceea ce prive[te clerul, s-a d\ruit cu
entuziasm lucr\rii de reevanghelizare a credincio[ilor, [i în
special a tinerilor, care, în marea lor majoritate, erau necatehiza]i [i necunosc\tori ai vie]ii autentice [i duhovnice[ti
în Hristos. Considera drept obliga]ie fundamental\ vestirea
lui Hristos oriunde [i oricând. Predica îi era simpl\, ca [i
via]a, [i bogat\, ca experien]ele [i tr\irile sale. Mai presus de
toate, era plin de o dragoste arz\toare fa]\ de Dumnezeu, de
aceea [i umplea sufletele oamenilor [i mi[ca inimile celor dispu[i s\-l urmeze. Credincio[ii alergau s\-l asculte nu numai
în s\rb\torile mari sau în duminici, ci [i în zilele de peste
s\pt\mân\. Printre ei se num\rau [i mul]i oameni de litere,

Sf=ntul Luca, `nconjurat de credincio[i, slujind la biserica greceasc\
„Sf=nta Treime”, care atunci `ndeplinea func]ia de Catedral\ episcopal\.

savan]i [i persoane importante, care erau atrase de episcopul plin de harul lui Dumnezeu. El îns\ nu se oprea aici.
Î[i scria predicile [i mai apoi trimitea copii în toat\ eparhia, dar [i dincolo de hotarele ei, pentru a le folosi cât mai
multora cu putin]\. Predica încontinuu cu o c\ldur\ deosebit\ cuvântul lui Dumnezeu [i se str\duia s\ înt\reasc\
vorba cu fapte de dragoste binepl\cute Domnului, pentru a
92

„Poveste[te ce a f\cut Sf=ntul pentru tine...”

se adeveri cuvintele lui Iisus, Care a spus: „A[a s\ lumineze lumina voastr\ înaintea oamenilor, a[a încât s\ vad\
faptele voastre cele bune [i s\ sl\veasc\ pe Tat\l vostru Cel
din ceruri” (Matei 5, 16).
Lumina Sfântului se r\spândea oriunde [i oricând, în
toate clipele vie]ii lui, dar în special atunci când î[i exprima dragostea fa]\ de fratele în suferin]\. Aceast\ via]\
sfânt\ a lui era cea mai bun\ [i rodnic\ predic\. Ar\ta o
grij\ deosebit\ pentru cei s\raci. Mica sa locuin]\, format\ doar din dou\ c\m\ru]e, se transformase într-o cantin\ pentru s\raci, unde zilnic î[i g\seau hrana între cincisprezece [i dou\zeci de persoane. L-a îns\rcinat pe secretarul s\u s\ fac\ liste cu nevoia[i, pentru a trimite bani în
fiecare lun\ — între treizeci [i patruzeci de mandate po[tale. El r\mânea cel mai s\rac dintre to]i, purtând întotdeauna aceea[i îmbr\c\minte [i înc\l]\minte cârpit\. Mânca
o singur\ dat\ pe zi, cu m\sur\, pentru ca nu cumva s\
consume, fie [i pu]in, din por]ia pe care o putea oferi altuia
mai nevoia[.
Pe de alt\ parte, se îngrijea de oamenii bolnavi. S\n\tatea nu-i mai permitea s\ opereze, mai ales c\ vederea îi
sc\zuse, dup\ cum am mai zis, foarte mult. Se putea îns\
ruga pentru ei [i acest lucru s-a dovedit mai folositor. Se
vede c\ în acea perioad\ Dumnezeu i-a d\ruit Sfântului
darul de a vindeca bolile prin intermediul rug\ciunii. Erau
foarte mul]i cei ce au fost ajuta]i de rug\ciunea Sfântului,
c\p\tând dubl\ vindecare. Accentuez cuvintele „dubl\ vindecare” deoarece, dup\ cum [tim, Sfin]ii care fac minuni cu
darul lui Dumnezeu, urmând exemplului [i practicii Lui,
nu-[i m\rginesc ac]iunea terapeutic\ numai la trup, ci înainteaz\ [i mai mult, ajutând la vindecarea [i reabilitarea sufletului omului. Astfel, dac\ starea s\n\t\]ii, dar [i regimul
politic nu-i permiteau s\ fac\ interven]ii medicale, el a reu[it, cu ajutorul lui Dumnezeu, s\ stea, a[a cum a f\cut-o întotdeauna, la c\p\tâiul oamenilor bolnavi [i îndurera]i, ca
un alt samarinean milostiv [i semen autentic.
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Activitatea neobosit\ a Sfântului l-a adus în scurt timp
în conflict cu puterea politic\. Lucrul de care se temeau autorit\]ile cel mai mult la acest b\trânel boln\vicios era tocmai predica sa virulent\. De aceea, au hot\rât s\-l supravegheze. Printre cei care îi ascultau predicile, se aflau [i oamenii
trimi[i special pentru a-l spiona, care notau orice lucru considerat de ei c\ ar avea caracter „subversiv” sau „anticomunist”. Încercau în acest fel s\-l prind\ în curs\, a[teptând
s\ fac\ o gre[eal\ care l-ar fi putut costa foarte scump. Soloviov, secretarul general al Partidului din Crimeea, a trimis un raport „complet” despre „activitatea religioas\ a lui
Luca”, considerat\ a avea un puternic „caracter antisovietic” întrucât „în mod deschis [i sistematic f\cea propagand\
în favoarea capitalismului [i sem\na ur\ împotriva puterii
sovietice [i a conduc\torilor ei”. Schimbarea atitudinii fa]\
de arhiepiscopul Luca nu era nici întâmpl\toare, nici o chestiune personal\. Lucrurile în general începuser\ iar s\ se
schimbe din r\u în mai r\u.
Dup\ cum am accentuat [i mai înainte, ameliorarea
atitudinii statului fa]\ de Biseric\ nu fusese o dovad\ de
c\in]\ pentru relele pe care i le pricinuise, ci o strategie impus\ de evenimente în folosul statului însu[i, care, ulterior,
considera c\, prin crearea sentimentului c\ ar fi îng\duit
o libertate religioas\ în anii r\zboiului, pierduse enorm de
mult teren. Dup\ ce pericolul a trecut, regimul a revenit cu
mai mult\ duritate la „vechile sale bune obiceiuri”, chiar
dac\ acum erau materializate în alt\ manier\.
Astfel, NKVD-ul [i-a îndreptat din nou aten]ia spre problema bisericeasc\ [i, cu ajutorul unei serii de reforme legislative [i decrete, a reluat atacul împotriva Bisericii. S-au
votat, de exemplu, legi care permiteau autorit\]ilor s\ închid\ sau s\ demoleze o biseric\ în care nu se ]ineau slujbe
timp de [ase luni! Interveneau f\r\ nici o re]inere la angaj\rile [i transferurile preo]ilor sau ale consilierilor parohiali,
solicitând îndep\rtarea clericilor pe care îi considerau suspec]i de „activitate antirevolu]ionar\ [i antipopular\”. Pentru
a-i împiedica pe cre[tini s\ mearg\ la biseric\ duminica,
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au impus „sâmbetele [i duminicile ro[ii”, în timpul c\rora
poporul era obligat s\ participe „benevol” la lucr\ri în echip\
„pentru binele comun”. De asemenea, îi obligau pe oameni ca
exact în acele zile s\-[i duc\ animalele la controlul medical
obligatoriu.
Acestea erau metodele pe care le foloseau autorit\]ile
pentru a lovi din nou Biserica [i credincio[ii. Lucrurile au
devenit [i mai grave (chiar dac\ nimeni nu s-ar fi a[teptat la
asta) dup\ moartea lui Stalin, în 1953, [i dup\ accederea
la vârful puterii sovietice a lui Nichita Hru[ciov. Urma[ul
„]arului ro[u” s-a dovedit a fi mai dur decât înainta[ul s\u. A
ordonat ini]ierea „unei propagande antireligioase profunde,
meticuloase, care îi viza în mod abil pe credincio[i [i eliberarea lor definitiv\ de sub influen]a propagandei religioase”.
Ultima tentativ\ de desfiin]are a Bisericii a avut loc dup\
patru ani, în 1959. Bisericile au început s\ fie închise, pe
baza mai multor legi, invocându-se nenum\rate motive. Serviciile specializate în arhitectur\ sigilau bisericile sau le demolau, considerându-le un pericol pentru siguran]a public\.
Pe altele le d\râmau întrucât nu se încadrau în planurile
de restaurare a centrelor civice [i a c\ilor de acces sau pentru c\ se aflau în apropierea [colilor [i constituiau o provocare
[i un obstacol în educa]ia ateist\ a elevilor. Au interzis preo]ilor s\ slujeasc\ la mai mult de o biseric\ [i le-a interzis
definitiv accesul la consiliile biserice[ti, pe ai c\ror membri de acum îi numeau autorit\]ile. Predicile clericilor trebuiau s\ fie predate spre verificare serviciilor partidului
responsabile cu cenzura. De asemenea, au fost impuse impozite uria[e atât preo]ilor, cât [i loca[urilor de cult. Cu o
serie de amestecuri f\]i[e în treburile interne ale Bisericii,
care au dat peste cap rânduiala canonic\, au organizat sinoade tâlh\re[ti pentru a aproba hot\râri de mai înainte
luate ce vizau tocmai dezorganizarea administrativ\ a Bisericii. Tot ce ]inea de partea economic\ a bisericilor a trecut în
subordinea comisiilor financiare pentru a se asigura, chipurile, transparen]a în utilizarea banilor. Credincio[ii care participau la slujbe erau urm\ri]i (erau fotografia]i în biserici)
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[i apoi amenin]a]i c\ vor fi da]i pe mâna legii. În felul acesta,
mul]i au început s\ evite chiar [i s\ treac\ pe lâng\ o biseric\. Într-un r\stimp de trei ani, propaganda antireligioas\
„delicat\” a lui Hru[ciov a reu[it s\ duc\ la închiderea,
demolarea sau aruncarea în aer a mii de biserici pe tot teritoriul ]\rii.
Bineîn]eles c\ pentru arhiepiscopul Luca regimul a rezervat un tratament [i mai special. Toat\ coresponden]a lui
era deschis\ [i citit\ de serviciile secrete, iar convorbirile
telefonice îi erau ascultate. Au început s\ fie urm\ri]i to]i cei
care corespondau, comunicau sau colaborau cu el. La imboldul KGB7, consiliile parohiale aservite partidului, dar [i
clericii nemul]umi]i sau frico[i din anumite parohii s-au r\zvr\tit împotriva sa, creându-i mari probleme prin calomniile pe care le proliferau la adresa lui. Veneau comisii speciale s\ verifice dac\ are voie s\-[i exercite obliga]iile sale,
din moment ce înc\ din 1955 orbise deplin, sperând ca pe
baza acestui aspect s\-l „scoat\ din joc”. Îns\ Sfântul avea
s\-i dezam\geasc\, pentru c\ în ce privea ochii suflete[ti
vedea mai bine decât to]i, ace[tia fiindu-i larg deschi[i [i
prin ei intrând din abunden]\ lumina lui Hristos, pe care el
se str\duia s\ o împr\[tie în jur cu d\rnicie.
La toate încerc\rile, Sfântul r\spundea cu r\bdare [i cu
smerenie. Îi sf\tuia pe credincio[i s\ nu cedeze, ci s\ rabde
necazurile cu speran]a în ajutorul lui Dumnezeu, repetându-le c\ Biserica a trecut prin zile de prigoan\ mai grele [i c\
ea este o corabie care, chiar dac\ se clatin\, nu se scufund\
niciodat\, deoarece la cârma ei st\ Însu[i Hristos. Clericilor
c\zu]i în dezn\dejde [i cuprin[i de panic\ le recomanda s\
respecte programul liturgic, s\ intensifice via]a cultic\ a enoriei [i s\ se roage mai mult lui Dumnezeu, Care „închide
gurile leilor [i stinge puterea focului”. Dar el însu[i era
foarte nelini[tit de soarta Bisericii Ortodoxe Ruse [i considera c\ situa]ia devenea de nesuferit.
Toate acestea au avut drept rezultat [ubrezirea total\ a
s\n\t\]ii lui. La orbire (pe care a acceptat-o f\r\ s\ cârteasc\,
7

Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti, Comitetul Securit\]ii de Stat.
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având o încredere total\ în pronia lui Dumnezeu) [i problemele cardiace mai vechi, care se agravau din ce în ce
mai mult, s-a ad\ugat [i diabetul zaharat, care îi f\cea via]a
[i mai grea. Nu se plângea niciodat\ de bolile care îl împov\rau. Sl\vea [i mul]umea lui Dumnezeu pentru toate. De
altfel, avea atâ]ia oameni în jurul s\u care îl iubeau [i îl
îngrijeau!

Simferopol, 1953. Sf=ntul Luca, orb, se `ntoarce,
sprijinit, de la biserica Sfintei Treimi

Chiar [i cei de alt\ na]ionalitate sau religie îl respectau în mod deosebit. O dragoste aparte îns\ i-o purtau evreii din zon\, [i aceasta deoarece în perioada extermin\rilor etnice dictate de Stalin dup\ r\zboi arhiepiscopul Luca
s-a pronun]at în public împotriva discrimin\rilor rasiale [i
a na]ionalismului fanatic, sf\tuindu-i pe adev\ra]ii cre[tini
s\ nu participe la prigonirea minorit\]ilor, ci, dimpotriv\, s\
le fie aproape [i s\ le ajute. Astfel, evreii se sim]eau foarte
îndatora]i fa]\ de el, iar rabinul [ef al zonei îl vizita foarte des.
De asemenea, de fiecare dat\ când aflau de o nou\ agravare
a s\n\t\]ii sale, f\ceau apel la membrii sinagogii s\ se roage
pentru el.
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În 1957, credincio[ii au organizat o mic\ ceremonie
pentru a-l cinsti pe ierarhul lor cu ocazia împlinirii vârstei
de 80 de ani. Atunci a primit [i scrisori de felicitare de la mul]i
ierarhi, de la patriarhul Moscovei [i, respectiv, al Georgiei,
precum [i de la comunitatea evreiasc\. În acela[i an, Sfântul
[i-a redactat memoriile, accentuând înc\ de la început c\ nu
a f\cut acest lucru mânat de slava de[art\ sau pentru a-[i asigura faim\ personal\, ci spre „slava Aceluia Care m-a trimis”.

C=nd Sf=ntul Luca a `mplinit 80 de ani, `n 1957, credincio[ii
au organizat o cuviincioas\ s\rb\toare `n onoarea p\rintelui lor.
Moment din Sf=nta Liturghie s\v=rsit\ `n acea zi

Via]a p\mânteasc\ a Sfântului se apropia de sfâr[it.
Sup\r\rile provocate de prigoanele suferite de el [i de Biseric\ în general îi provocau o durere sufleteasc\ greu de
suportat, care îi agrava s\n\tatea. Odat\, în prim\vara
anului 1960, întorcându-se din or\[elul Alu[ta, unde mergea vara timp de câteva zile pentru a se odihni, l-a cuprins
o stare de extenuare total\, lucru care i se citea [i pe fa]\.
Credincio[ii care l-au v\zut în biseric\ [i-au dat seama c\
sfâr[itul este aproape. La Cr\ciunul aceluia[i an a slujit
pentru ultima dat\, dar predica [i-a continuat-o pân\ la
Duminica l\satului sec de brânz\. Din acel moment, puterile l-au p\r\sit [i el însu[i, în]elegând c\ sfâr[itul îi este
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aproape, a început s\ se preg\teasc\ cu rug\ciuni fierbin]i, a[teptându-l lini[tit [i în pace. Cu pu]ine zile înainte
de a pleca la Domnul, s-a îndreptat c\tre nepoata lui [i i-a
zis: „Oare v\ vor l\sa s\-mi cânta]i Sfinte Dumnezeule...?”
Ea nu a în]eles atunci la ce se referea, dar peste câteva zile
î[i va da seama c\ vorbele lui erau profetice.

Sf=ntul Luca la ad=nci b\tr=ne]i, binecuv=nt=ndu-i pe credincio[i
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Duminic\, 11 iunie 1961, în ziua de pr\znuire a Tuturor Sfin]ilor Ru[i, la ora [apte f\r\ un sfert diminea]a,
Sfântul, întins pe patul s\u, lini[tit [i fericit, se preg\tea s\
plece din aceast\ lume trec\toare, pentru a sluji în acea
mare s\rb\toare în fa]a jertfelnicului ceresc, al\turi de ceilal]i
sfin]i ru[i. A inspirat de dou\ ori, [i înc\ de dou\ ori, mai
încet, [i sufletul s\u a zburat spre cer, lâng\ iubitul s\u Mire,
Hristos, pentru a primi odihna în schimbul nesfâr[itelor
suferin]e [i încerc\ri de la Cel Care a zis: „Veni]i la Mine
to]i cei osteni]i [i împov\ra]i [i Eu v\ voi odihni pe voi”.
Vestea cea trist\ a plec\rii la Domnul a Sfântului s-a
transmis cu rapiditatea fulgerului. Credincio[i de pretutindeni au început s\ soseasc\ la re[edin]a sa [i cu lacrimi în
ochi cereau s\ s\rute sfintele moa[te. În timpul celor dou\
zile în care moa[tele au fost ]inute în biserica „Sf. Ap. Petru
[i Pavel” [i apoi în Catedrala Mitropolitan\, mii de oameni
au venit aici, ca într-un adev\rat pelerinaj. To]i plângeau cu
suspine [i fiecare avea de povestit câte ceva personal, o vindecare, o minune, un sfat salvator, un fapt minunat sau,
pur [i simplu, un eveniment comun în care fusese implicat
Sfântul. Pân\ [i oamenii str\ini de Biseric\ au venit în
loca[ul de cult pentru a aduce un ultim omagiu acestui om
deosebit cu o personalitate excep]ional\. În sinagog\ a fost
declarat doliu [i s-a f\cut o mobilizare special\ cu rug\ciune pentru odihna sufletului s\u.
Adormirea Sfântului a provocat o mare nelini[te autorit\]ilor locului. De atâ]ia ani îi pl\nuiau moartea [i acum,
când ea a venit, se temeau de el înc\ [i mai mult. Vedeau
cum se îndreapt\ spre biserica în care erau ad\postite
moa[tele Sfântului mul]imile de credincio[i [i nu le venea s\
cread\ ochilor. Atâta lume prezent\! Atâ]ia ani de lupt\
împotriva acestor oameni credincio[i, împotriva Bisericii,
împotriva acestui „pop\ reac]ionar” nu au reu[it s\ stârpeasc\ aceast\ „isterie provincial\” provocat\ de credin]a
religioas\! Sfântul era mai periculos mort [i î[i vor da seama
de asta foarte bine mai târziu.
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Poporul dorea s\ se oficieze o înmormântare m\rea]\, în
convoi oficial, de la centrul civic al ora[ului pân\ la cimitir,
adic\ pe o distan]\ de trei kilometri de la catedral\. S-au
cerut instruc]iuni de la Moscova. Dup\ cum era de a[teptat, acestea nu erau conforme cu dorin]a poporului. Atunci
au fost chema]i în grab\ copiii Sfântului [i autorit\]ile i-au
anun]at c\ era interzis\ purtarea decedatului pe jos, prin
pia]a central\, pentru a nu fi... perturbat\ circula]ia ma[inilor! Propuneau, dimpotriv\, ca respectivul convoi funerar
s\ se deplaseze pe drumuri l\turalnice [i lumea s\ fie transportat\ la cimitir cu autobuzele puse la dispozi]ie chiar de
autorit\]i. Toate trebuiau s\ se încheie repede [i cât mai nezgomotos.
Pozi]ia autorit\]ilor a fost aflat\ repede [i a provocat
furia [i împotrivirea poporului. Negocierile dintre oamenii
partidului [i arhiepiscopul Mihail, care îl reprezenta pe patriarh, au continuat [i în biseric\. La un moment dat, autorit\]ile au amenin]at c\ vor interzice oficierea slujbei de
înmormântare, dar, dup\ telefoanele [i telegramele de protest trimise la Moscova, a sosit ordinul ca slujba s\ nu fie
interzis\. Condi]ia impus\ era aceea ca deplasarea pân\ la
mormânt s\ se fac\ nu pe jos, ci cu autobuzele, iar la ora
cinci, în dup\-amiaza zilei de 13 iunie, decedatul s\ fie deja
înmormântat.
Într-adev\r, la mijlocul zilei de 13 iunie, slujba de înmormântare a fost s\vâr[it\ cu str\lucire, dup\ cum se cuvenea. A venit momentul sensibil al procesiunii. Autorit\]ile trimiser\ deja la biseric\ ma[ina funerar\ [i autobuzele, obligându-i pe oameni s\ se supun\ ordinelor date.
Atunci s-a întâmplat ceva nemaiîntâlnit. Poporul a refuzat s\
se conformeze ordinelor stricte ale conducerii. S-au c\]\rat
pe vehicul [i nu i-au permis s\ porneasc\ [i s\-[i urmeze
traseul stabilit. Al]ii s-au aruncat înaintea ro]ilor autobuzelor, împiedicându-le s\ se mi[te. Cu to]ii protestau, strigau [i amenin]au c\ nu se vor retrage [i de data aceasta
nu se vor mai supune. Ciocnirile violente dintre credincio[i [i
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oamenii partidului, veni]i între timp pentru a impune ordinea, erau iminente. Primarul ora[ului, v\zând cum ni[te
oameni pres\rau petale de trandafir peste sfintele moa[te
[i pe drumul pe unde urmau s\ treac\ ele, a înh\]at un co[
cu flori [i l-a aruncat departe, pretinzând c\ ace[tia murd\resc str\zile! Atunci cineva i-a luat p\l\ria [i a aruncat-o la
fel de departe, zicându-i c\ a[a doreau ei s\-[i înmormânteze arhiepiscopul. Poporul era de necontrolat, se întrez\rea
o revolt\!

Simferopol, 13 iunie, 1961. Moa[tele Sf=ntului Luca
ajung la biserica cimitirului Tuturor Sfin]ilor

În cele din urm\, de frica unei generaliz\ri a conflictului, autorit\]ile au cedat [i nu au mai încercat s\ intervin\. Sfântul, chiar [i mort, le învinsese! Astfel, convoiul s-a
îndreptat spre [oseaua principal\ din Simferopol [i o ceremonie pe care statul o dorea de câteva minute a ]inut trei
ore [i jum\tate.
În tot acest timp, din momentul ie[irii Moa[telor
Sfântului din biseric\, a ap\rut pe cer un stol uria[ de porumbei f\când rotocoale deasupra lor [i zburând pân\ la cimitir [i înapoi. Când convoiul a ajuns la capela cimitirului,
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toate acele p\s\ri, pe care nimeni nu le mai v\zuse într-un
num\r atât de mare, s-au a[ezat pe acoperi[ [i apoi au disp\rut la fel de repede dup\ cum au ap\rut. Evenimentul i-a
surprins foarte mult pe to]i, inclusiv pe membrii atei ai partidului care urm\reau discret procesiunea. Cu siguran]\ nu
a fost o întâmplare. Era participarea firii necuvânt\toare la
durerea provocat\ de plecarea unui Sfânt din lumea ra]ional\
[i totodat\ atât de ira]ional\.
Sfântul a fost înmormântat al\turi de prietenul [i duhovnicul s\u, arhimandritul Tihon, [i de sfin]itul arhiepiscop
Guria. Mormântul s\u este simplu, dar acoperit de florile pe
care, de ani de zile, le depun credincio[ii care vin zilnic
pentru a se închina [i a primi de la Sfânt vindecare, mângâiere [i curaj. Pentru c\ Sfântul nu a murit, ci doarme! Tr\ie[te, [i aceasta o m\rturisesc nenum\ratele minuni pe care,
cu ajutorul lui Dumnezeu, le face nu numai în Crimeea, nici
doar în Rusia, ci pretutindeni unde bate o inim\ de om în
care arde nestins\ candela credin]ei [i a n\dejdii.
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Statuia Sf=ntului Luca din Pia]a Central\ a ora[ului Simferopol
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DIN MINUNILE SFÂNTULUI
Înainte de a începe s\ povestim despre minunile Sfântului Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului, ar fi potrivit s\ preciz\m un am\nunt foarte important despre acest
„fenomen”, minunile în Biserica Ortodox\.
Consider\m minune orice interven]ie miraculoas\ [i în
acela[i timp folositoare a lui Dumnezeu în via]a noastr\
care are drept rezultat izb\virea de o anumit\ problem\ sau
ispit\ ce ne apas\. Îns\ „minunea” nu se m\rgine[te doar la
aceast\ caracterizare minimalist\. O minune este întreaga
noastr\ via]\, crea]ia ce ne înconjoar\, întregul univers. De
câte ori nu am r\mas impresiona]i în fa]a unui peisaj frumos, urm\rind la microscop organisme care palpit\ de via]\
sau admirând cu ajutorul telescoapelor stelele [i planetele!
De câte ori nu ne-am minunat de atotîn]elepciunea lui Dumnezeu, v\zând cum un embrion cre[te [i devine om des\vâr[it! De câte ori nu am r\mas surprin[i în fa]a unei descoperiri [tiin]ifice realizate, bineîn]eles, cu ajutorul lui Dumnezeu!
De câte ori nu am sim]it recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeu
pentru purtarea Sa de grij\! Întreaga crea]ie, întreaga fire,
întreaga noastr\ via]\ este o minune nesfâr[it\, o expresie
permanent\ a dragostei lui Dumnezeu, care se extinde [i
înv\luie întregul univers. Este dragostea exprimat\ inclusiv prin grija deosebit\ a lui Dumnezeu fa]\ de om, dragoste care a ajuns la apogeu prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu [i prin jertfa Sa mântuitoare cea de bun\voie, dar [i
prin Învierea Sa d\t\toare de via]\.
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În acest cadru al iubirii de oameni a lui Dumnezeu ar
trebui s\ vedem [i fenomenul minunii, întâlnit în sânul Bisericii Ortodoxe din bel[ug. Aici intervine [i sfântul, ca factor ce joac\ un rol deosebit în realizarea minunii. Noi, oamenii simpli, sim]ind c\ nu-i facem pe plac lui Dumnezeu
prin via]a [i faptele noastre, nu îndr\znim s\ ne adres\m
direct Lui, ci îi folosim ca pe ni[te intermediari între noi [i
El pe sfin]i, pe cei care, prin via]a lor, au binepl\cut Domnului prin nevoin]e [i prin respectarea poruncilor, dovedindu-se cre[tini adev\ra]i, demni de numele de sfânt [i
prieten al lui Hristos, dup\ cum S-a exprimat Însu[i Domnul. Astfel, putem în]elege c\ sfântul nu este un dumnezeu
mai mic sau un semizeu f\c\tor de minuni, ci un mijlocitor
care se roag\ lui Dumnezeu pentru noi, s\ ne d\ruiasc\ mila
[i ajutorul S\u. Deci, în ultim\ instan]\, cel care s\vâr[e[te minunea nu este sfântul, ci Însu[i Domnul, prin mijlocirea sfântului. Trebuie s\ accentu\m acest lucru deoarece exist\ eretici, necredincio[i, atei sau chiar a[a-zi[i cre[tini pe care îi scandalizeaz\ faptul c\ îi cinstim pe sfin]i [i
ne acuz\ pe noi, ortodoc[ii, de politeism. Îns\ înv\]\tura Bisericii noastre este foarte clar\ [i orice om de bun\ credin]\ poate în]elege ceea ce spunem noi, [i anume c\ minunea se s\vâr[e[te prin intermediul sfântului, îns\ cu harul
atotputernic al lui Dumnezeu.
Un astfel de sfânt, cu o îndr\znire deosebit\ la Dumnezeu, pe m\sura dragostei pe care I-a purtat-o, este [i Sfântul Luca f\c\torul de minuni. Cunoa[tem foarte bine multele minuni pe care le face cu ajutorul lui Dumnezeu [i în
Rusia, [i în Grecia, [i oriunde este cinstit [i invocat drept
ajutor [i sprijin. Martori ai unor asemenea minuni suntem [i
noi, vie]uitorii Sfintei M\n\stiri Panaghia Dovra, în care
sunt ad\postite, ca un tezaur pre]ios, fragmente din sfintele
sale moa[te. Consider\m îns\ c\ suntem datori în fa]a Preasfintei Treimi [i a Sfântului Luca s\ nu ]inem ascuns acest
tezaur, de aceea am hot\rât s\ public\m o parte din aceste
minuni, pentru folosul duhovnicesc al nostru, al tuturor, [i în
mod special al credincio[ilor care vin la m\n\stirea noastr\
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cu mult\ dorin]\ [i durere pentru a lua de la Sfântul vindecarea sufletului [i a trupului.
***
Minunile Sfântului Luca au început s\ se fac\ în regiunea noastr\ cu mult timp înainte s\ fie aduse aici sfintele lui moa[te. Prima minune i s-a întâmplat unei rude
de-a Mitropolitului nostru, Înaltpreasfin]itul Panteleimon.
Familia Konstantinos [i Ana-Maria D., care se întâmpl\ s\ fie rude cu Înaltpreasfin]ia Sa, a[teptau cu bucurie
al doilea copil. Sarcina Anei-Maria era într-un stadiu avansat când, în timpul unui control de rutin\, medicii i-au adus
la cuno[tin]\ un lucru dureros. Analizele ar\tau, f\r\ nici o
urm\ de îndoial\, c\ f\tul avea sindromul Down.
Lovitura pe care a primit-o tân\ra familie era foarte
mare [i numai cei care au trecut prin situa]ii similare pot
în]elege sup\rarea ce i-a cuprins pe cei doi p\rin]i. Aveau
aceea[i dilem\ ca toate cuplurile care se confrunt\ cu probleme de acest fel. În cazul c\ sarcina [i-ar fi continuat
cursul, copilul adus pe lume ar fi suferit de o boal\ genetic\
de nevindecat. Gândul la copilul cu probleme de s\n\tate, întârziat mintal [i marginalizat nu le d\dea pace. Prin mintea lor trecea tot ce e mai r\u (într-o anumit\ m\sur\, [i
din cauza influen]ei satanice) [i, dac\ nu ar fi avut încredere
[i speran]\ în Dumnezeu, ar fi apelat la a doua solu]ie, inuman\ [i de condamnat: la întreruperea sarcinii, pentru a nu
da na[tere unui copil ca acesta într-o lume în care, din nefericire, în ciuda atâtor realiz\ri tehnologice, precum [i a
nivelului ridicat de civiliza]ie, nu s-a ajuns la nivelul necesar
de omenie pentru a putea îmbr\]i[a [i ocroti cu o dragoste
adev\rat\ un copil cu probleme speciale. O parte din vin\
o poart\ [i medicii, care sf\tuiesc, cu o mare u[urin]\, cuplurile tinere [i, prin urmare, f\r\ experien]\, s\ recurg\ la avort
în asemenea cazuri.
Toate acestea treceau [i prin mintea lui Kostas [i a AneiMaria, dar ei nu s-au gr\bit s\ ia vreo hot\râre. Au mers la
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ierarhul care le era rud\, pentru a-i m\rturisi problema
lor. Din rânduiala lui Dumnezeu, tocmai în perioada aceea
ajunsese s\ fie cunoscute [i în Mitropolia noastr\ via]a [i
minunile Sfântului Luca. Înaltpreasfin]ia Sa i-a sf\tuit s\
aib\ n\dejde în Dumnezeu [i în nem\rginita Lui milostivire [i în]elepciune. Le-a vorbit [i despre Sfântul Luca Doctorul [i f\c\torul de minuni [i i-a îndemnat s\-i cear\ ajutorul. Le-a spus, fire[te, s\ citeasc\ în fiecare zi Paraclisul
Sfântului [i s\ nu cad\ în dezn\dejde.
Înt\ri]i în credin]\ [i cu speran]\ real\ în Dumnezeu [i
în Sfântul, au hot\rât s\ p\streze sarcina. Cu mult\ rug\ciune [i cu lacrimi, cereau de la Dumnezeu s\ le înt\reasc\
credin]a [i încrederea în purtarea Lui de grij\. În rugile lor
nu-l uitau niciodat\ nici pe Sfântul Luca, de la care cereau
ajutor [i vindecare, promi]ând c\, dac\ va fi s\n\tos, copilul va fi botezat cu numele Sfântului.
A[teptau cu rug\ciune [i cu speran]\. Dumnezeu, pe
Care ~l mi[c\ oamenii îndurera]i, ce-[i pun n\dejdea în El,
la rug\ciunile iubitului S\u fiu Luca Doctorul, s-a gr\bit s\
d\ruiasc\ vindecarea cerut\.
În acea vreme, Înaltpreasfin]itul inten]iona s\ viziteze
ora[ul Simferopol, pentru c\ sim]ea o mare dorin]\ s\ se
închine la mormântul [i la moa[tele pline de har ale Sfântului. Într-adev\r, a mers în Ucraina [i a slujit cu mult\
emo]ie în fa]a raclei Sfântului [i, dup\ ce a cântat Paraclisul acestuia, nu a uitat s\-l roage fierbinte s\-i ajute pe
Kostas [i Ana-Maria. La începutul c\l\toriei de întoarcere,
a sunat telefonul [i, de la cel\lalt cap\t al firului, Kostas i-a
spus vestea cea bun\.
Când au repetat analizele, medicii au fost foarte surprin[i s\ observe c\ toate simptomele care indicau prezen]a
sindromului Down au disp\rut, copilul fiind absolut normal. Înaltpreasfin]itul L-a sl\vit pe Dumnezeu [i i-a mul]umit din adâncul inimii Sfântului, care a ascultat rug\ciunile tuturor. I-a sf\tuit îns\ pe tineri s\ nu abandoneze
rug\ciunea [i s\ citeasc\ în continuare, în fiecare zi, Paraclisul acestuia, pentru a nu sem\na cu cei nou\ lepro[i din
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Evanghelie care, imediat ce s-au vindecat, au uitat de Binef\c\torul lor, Hristos, [i s-au întors la cele obi[nuite, f\r\
s\ se osteneasc\ s\-I mul]umeasc\, dup\ cum se cuvenea
(nerecuno[tin]\ care îi caracterizeaz\, din p\cate, [i în zilele
noastre, pe mul]i cre[tini).

~naltpreasfin]itul Panteleimon, Mitropolit de Veria, Nausa
[i Kampania, la morm=ntul Sf=ntului Luca
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~naltpreasfin]itul Panteleimon la racla cu moa[tele Sf=ntului Luca,
`n biserica Sfintei Treimi din Simferopol
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Dup\ ce s-a întors din Simferopol, le-a oferit ulei de la
candela Sfântului, cu care ei au miruit pântecele femeii îns\rcinate. A venit [i vremea s\ nasc\, dar Ana-Maria nu
avea deloc dureri. S-a uns iar cu ulei de la Sfântul [i dup\
pu]in timp au început s\ apar\ durerile na[terii. Astfel, de
s\rb\toarea Intr\rii în biseric\ a Maicii Domnului a anului 2004, a venit pe lume un b\ie]el pe deplin s\n\tos. Dup\
opt luni de zile, pe 11 iunie 2005, în ziua serb\rii Sfântului
Luca, a avut loc [i botezul pruncului la m\n\stirea noastr\,
dându-i-se numele Luca, spre slava Multmilostivului Dumnezeu [i a celui între sfin]i p\rintelui nostru Luca Doctorul.
***
Înainte de aducerea moa[telor Sfântului Luca la m\n\stirea noastr\ a avut loc înc\ un eveniment minunat:
Un preot evlavios din Mitropolia noastr\, paroh într-un
sat din apropiere, P\rintele Dionisios S., a avut un vis ciudat. Se f\cea c\ se afl\ în m\n\stirea noastr\, a[teptând,
al\turi de al]i clerici, în fa]a unei biserici m\re]e situate pe
platoul din partea de sus a m\n\stirii, imediat dup\ poarta
de intrare, sosirea unui arhiereu.
Dup\ pu]in timp a venit un ierarh în vârst\, cu înf\]i[are impozant\, care a intrat în biseric\ în timp ce binecuvânta. A observat c\ arhiereul purta o camilafc\ deosebit
de înalt\, cu o cruce în fa]\, dup\ cum este obiceiul la ru[i.
Vecernia era în toi. În momentul litiei, ierarhul acela l-a ar\tat cu degetul pe preot [i cu un chip serios i-a cerut s\ cânte
„N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\...”. Aici s-a încheiat [i
visul lui.
Preotul, nedumerit de ceea ce a visat [i [tiind c\ nu
trebuie s\ d\m importan]\ viselor, a considerat c\ e bine
s\-i povesteasc\ totul Înaltpreasfin]itului. Ascultând relatarea, Mitropolitul a fost surprins pentru c\ în locul descris
de preot se gândea, f\r\ s\ o fi spus nim\nui, s\ ridice o biseric\ închinat\ Sfântului Luca. Atunci când preotul a
auzit numele Sfântului, s-a convins c\ într-adev\r el trebuie
s\ fie acel ierarh impun\tor, a c\rui imagine o avea clar în
minte.
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~naltpreasfin]itul Mitropolit Panteleimon `mpreun\ cu un credincios, la
moa[tele Sf=ntului Luca, `n timpul pelerinajului pe care-l organizeaz\
`n fiecare an la Simferopol, `n Crimeea, Mitropolia noastr\
Racla de argint unde se p\streaz\ moa[tele Sf=ntului Luca doctorul
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„Doamne, Doamne, caut\ din cer [i vezi [i cerceteaz\ via aceasta pe
care a zidit-o dreapta Ta”. Mitropolitul Panteleimon slujind Sf=nta
Liturghie la biserica „Sf=nta Treime” din Simferopol
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Momente din slujba arhiereasc\
din biserica „Sf=nta Treime”, `n luna septembrie a anului 2005.
~n aceasta biseric\ se afla moa[tele Sf=ntului Luca
IPS Mitropolit Panteleimon, `mpreun\ cu IPS Laz\r, Mitropolit de
Simferopol [i Crimeea, [i IPS Serghie, Arhiepiscop de Ternopol
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De atunci, acest preot cite[te zilnic în parohia sa Paraclisul Sfântului Luca [i se roag\ ca, în cel mai scurt timp,
s\ înceap\ [i s\ se finalizeze construirea bisericii Sfântului Luca, pentru a se învrednici s\ cânte „N\sc\toare de
Dumnezeu la vecernia de la sfin]irea ei”, a[a cum i-a cerut
Sfântul în vis8.
***
Întâmpl\rile minunate legate de Sfântul Luca petrecute în regiunea noastr\ nu s-au oprit aici. Dimpotriv\,
abia începeau, dup\ cum vom vedea în continuare.
În ajunul s\rb\torii Sfintei Kiriaki, în ziua de 6 iulie
2005, p\rintele G., unul dintre vie]uitorii m\n\stirii noastre, se afla în Veria, la biserica acestei Sfinte, situat\ pu]in
mai sus de Pia]a Ceasului. Întrucât era responsabil cu organizarea hramului, preg\tea cele necesare pentru vecernia
care se s\vâr[e[te în fiecare an la data respectiv\. La un
moment dat, dup\ terminarea vecerniei, P\rintele G. a
sim]it c\ se pr\bu[e[te. Suprasolicitarea (tocmai se încheiase
o perioad\ lung\ de preg\tiri dificile), combinat\ cu c\ldura acelei seri de var\ în care nu adia nici o boare de
vânt, i-au creat senza]ia de le[in. A c\zut la p\mânt [i nu
mai putea respira. V\zând c\ îl las\ puterile, s-a str\duit s\
ia leg\tura, prin intermediul unui telefon mobil, cu ceilal]i
p\rin]i de la m\n\stire sau cu Înaltpreasfin]itul, despre
care [tia c\ se întorcea atunci de la hramul M\n\stirii
„Sf. Kiriaki” din localitatea Lutro, jude]ul Imathia. A r\spuns [oferul Mitropolitului care, aflându-se în apropiere, s-a
gr\bit s\ mearg\ la biseric\, pentru a-l ajuta pe monah.
8

Între timp, biserica a fost construit\ par]ial. Piatra de temelie a fost
pus\ pe 26 iunie 2005, în prezen]a IPS Mitropolit Laz\r al Simferopolului
[i Crimeii. La eveniment a participat [i IPS Daniel, Mitropolitul de atunci
al Moldovei [i Bucovinei [i actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Sfin]irea acestui loca[ de cult (mai exact, a spa]iului liturgic de la demisol)
s-a oficiat pe 11 iunie 2007, de c\tre IPS Mitropolit Panteleimon al Veriei,
Nausei [i Kampaniei, IPS Mitropolit Laz\r al Simferopolului [i Crimeii [i
al]i ierarhi [i preo]i greci (n.tr).
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Mitropolitul Panteleimon `mpreun\ cu credincio[ii,
`n biserica M\n\stirii „Sf=nta Treime”, citind
Paraclisul Sf=ntului Luca `naintea moa[telor
~n vizit\ la muzeul dedicat Sf=ntului Luca
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L-au g\sit într-o stare jalnic\. Nu putea respira aproape
deloc, iar încerc\rile disperate f\cute în acest sens îi produceau un tremur în tot corpul, care se învine]ise. În aceast\
stare critic\ l-au urcat în ma[ina Înaltpreasfin]itului [i au
plecat în grab\ spre spitalul jude]ean din Veria.
În ma[in\, spa]iu restrâns [i închis, situa]ia s-a înr\ut\]it [i mai mult. Respira]ia i-a devenit mai greoaie [i cei
de lâng\ el îl priveau consterna]i, f\r\ s\-i poat\ oferi vreun
ajutor. Atunci, Înaltpreasfin]itul [i-a amintit c\ în buzunarul reverendei avea o iconi]\ cu Sfântul Luca. A scos-o imediat [i, cerând ajutorul Sfântului, a însemnat capul P\rintelui G. în semnul crucii [i i-a atins iconi]a de buze. Imediat — o, nem\rginita Ta milostivire, Hristoase Mântuitorule! —
respira]ia s-a restabilit [i spasmele au încetat, în timp ce culoarea pielii a început s\ revin\ la normal.
Nu mai era nevoie s\ mearg\ la spital. P\rintele G.,
care acum se sim]ea perfect, a cerut s\ urce direct la m\n\stire. Nu a uitat, fire[te, s\ mul]umeasc\ din inim\ Sfântului Luca pentru grabnicul ajutor.
***
Aducerea moa[telor Sfântului Luca la m\n\stirea
noastr\ a f\cut s\ se înmul]easc\ [i s\ devin\ [i mai minunate semnele înc\ din prima zi, dup\ cum vom vedea
mai jos.
Vasilis Th. [i Anastasia A., din Verghina, erau c\s\tori]i de doi ani. Via]a lor de familie, la început fericit\, le
era înce]o[at\ de o durere nu numai a celor doi, ci [i a
rudelor apropiate. În ciuda tuturor încerc\rilor, Vasilios [i
Anastasia nu puteau avea copii.
Nena[terea de prunci, îng\duit\ de Dumnezeu, este o
problem\ care macin\ destule cupluri în vremea noastr\.
Triste]ea ce se cuib\re[te în sufletele cuplurilor f\r\ copii
cre[te pe zi ce trece, iar când anii se adaug\ [i speran]a de
a avea copii devine tot mai mic\, dezn\dejdea ia locul simplei triste]i [i nefericirea apas\ cu v\lul ei greu asupra
familiei [i a rudelor din jur. Tot a[a, [i în cazul de fa]\, atât
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Mitropolitul de Simferopol [i Crimeea, IPS Laz\r,
`mpreun\ cu IPS Panteleimon, la sfin]irea pl\cii de temelie
a bisericii M\n\stirii Panagia Dovra
Placa de temelie a bisericii M\n\stirii Panagia Dovra
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cei doi, cât [i p\rin]ii lor tr\iau agonia incertitudinii dac\ vor
avea vreodat\ copii [i acest lucru îi determina pe p\rin]i s\
fac\ presiuni asupra cuplului, ca [i cum conceperea unui copil ar fi rezultatul doar al str\daniilor p\rin]ilor [i nu — în
special — al voii lui Dumnezeu. Din nefericire, oamenii gr\bi]i din zilele noastre, care cred c\ pot controla totul în via]\,
î[i pierd u[or n\dejdea în purtarea de grij\ a lui Dumnezeu. Chiar dac\ se roag\ cu buzele, inimile lor sunt departe
de esen]a credin]ei adev\rate [i a vie]ii jertfelnice în Hristos. De aceea [i Dumnezeu nu ascult\ imediat rug\ciunile
lor, deoarece El nu dore[te s\ ne bucur\m în mod egoist de
rezolvarea solicit\rilor [i a problemelor noastre, ci s\ ne
folosim [i s\ progres\m duhovnice[te. Astfel, acolo unde El
[tie c\ nu este folositor nu d\, sau nu d\ atât cât Îi cerem,
în timp ce acolo unde, cu pre[tiin]a Sa, cunoa[te c\ se vor
mântui suflete, d\ cu prisos, chiar [i f\r\ s\ I se cear\. Cu alte
cuvinte, Dumnezeu a[teapt\ s\ nu mai sper\m în noi în[ine,
ci s\ ne orient\m încrederea [i n\dejdea noastr\ spre El.
Presiunea exercitat\ de p\rin]i a avut drept rezultat iritarea cuplului (în special a Anastasiei) [i refuzarea oric\ror
sfaturi, chiar [i a acelora care priveau modalit\]ile duhovnice[ti de abordare a problemei.
Aceasta era starea în care se g\sea cuplul respectiv
atunci când la m\n\stirea noastr\ au fost aduse pentru prima
dat\ moa[tele Sfântului Luca. Unul dintre p\rin]ii m\n\stirii, rud\ cu Vasilios [i cu Anastasia, cu mult\ aten]ie (pentru a nu le stârni ostilitatea) le-a vorbit despre acest nou
Sfânt al Rusiei, care era [i doctor [i care f\cuse pân\ atunci
atâtea minuni. Le-a propus s\ viziteze m\n\stirea în perioada cât ad\postea sfintele moa[te [i s\ se roage pentru rezolvarea problemei lor.
Într-adev\r, într-o dup\-amiaz\, Vasilios [i Anastasia,
împreun\ cu mama ei, au hot\rât s\ mearg\ la m\n\stire
s\ se închine Sfântului. Anastasia îns\ nu inten]iona s\ se
roage Sfântului pentru problema sa (întrucât nu accepta
ideea c\ ar exista vreuna), ci pentru soacra sa, care fusese
depistat\ recent cu cancer mamar. Se pare c\ Dumnezeu
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a[tepta tocmai aceast\ atitudine de încredere pentru a-{i
pune planul în aplicare.
Când au ajuns la m\n\stire [i au trecut de pragul bisericii în care erau expuse spre închinare moa[tele Sfântului,
Anastasia a sim]it cum o inund\ un sentiment ciudat. Inima
i s-a umplut de o evlavie sfânt\, mintea i-a fost r\pit\ de
imaginea sfintelor moa[te [i, cu mult înainte de a ajunge la
racl\, ochii i s-au umplut de lacrimi. Apropiindu-se, a rostit
câteva cuvinte despre soacra ei [i, f\r\ s\-[i dea seama cum,
rug\ciunea s-a întors spre propria-i durere. S-a adresat Sfântului: „Sfinte Luca, pân\ ieri nu [tiam nimic despre tine.
Dac\ e[ti într-adev\r atât de mare f\c\tor de minuni dup\
cum se spune, te rog s\ ne aju]i s\ avem un copila[ [i î]i promit c\, dac\ r\mân îns\rcinat\ în scurt timp, voi pune numele t\u acelui copil”. A s\rutat moa[tele cu mult\ emo]ie
[i apoi au participat la Paraclisul care era citit în acel ceas.
Ie[ind din biseric\, Anastasia [i-a revenit din starea prin
care trecuse cu ajutorul lui Dumnezeu [i, surprins\ de ceea
ce i s-a întâmplat, le-a povestit so]ului [i mamei sale cele
petrecute. S-au întors cu to]ii acas\, minunându-se de marea putere a Sfântului, pe care au sim]it-o.
De a doua zi, au început s\ apar\ primele semne ale
interven]iei Sfântului. Colegii de serviciu ai Anastasiei au
observat o str\lucire special\ pe chipul ei. Într-adev\r, fa]a
ei, de altfel vesel\ permanent, iradia lumin\. {i pentru ea
îns\[i acest lucru era ciudat [i minunat, întrucât [tia c\ în
acele zile urma s\ `nceap\ ciclul menstrual [i, în contrast
cu ceea ce i se întâmpla acum, ar fi trebuit s\ aib\ dureri foarte
mari, care s\-i strice total dispozi]ia. Când o coleg\ a întrebat-o de ce iradiaz\ a[a, i-a r\spuns repede [i f\r\ s\ realizeze prea bine c\, probabil, este îns\rcinat\. Dup\ câteva
zile, analizele f\cute ar\tau c\ era îns\rcinat\, iar dup\ alte
câteva zile a venit [i confirmarea medicului ginecolog.
Bucuria a inundat casa lor, împr\[tiind norii negri ai
dezn\dejdii, [i i-a f\cut pe to]i s\-L sl\veasc\ pe Dumnezeu
[i s\-i mul]umeasc\ Sfântului pentru darul nepre]uit. Minunea îns\ nu s-a oprit aici. Dumnezeu, dup\ cum am spus [i
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mai sus, urm\re[te mai presus de toate folosul omului, [i nu
doar împlinirea cererilor sale. El [tia foarte bine c\ exista
ceva ce trebuia îndreptat.
Dup\ evenimentul minunat care i se întâmplase [i dup\
entuziasmul ini]ial, Anastasia a început s\ neglijeze din nou
via]a duhovniceasc\, reluându-[i r\ul obicei de a nu merge
la biseric\ duminica, spre deosebire de so]ul ei, Vasilios, care
mergea destul de des. Dumnezeu a vrut s\ o previn\ pentru
ca ea s\-[i îndrepte „lipsa de rânduial\ duhovniceasc\”. În
luna a cincea de sarcin\, Anastasia, dup\ cum se întâmpl\
în asemenea cazuri, a fost chemat\ de medicul ei s\ fac\ o
ecografie pentru a verifica situa]ia f\tului. Rezultatele au
fost dezam\gitoare. S-a observat c\ f\tul prezint\ o cre[tere
a capului exagerat\ pentru vârsta lui [i, f\când leg\tura cu
alte analize medicale, s-a ajuns la concluzia c\ pruncul are
hidrocefalie.
Vestea a c\zut asupra tân\rului cuplu ca un tr\snet. Le-a
fost zguduit din temelii sufletul, dar nu [i credin]a. Au solicitat alte analize. Acestea urmau s\ fie f\cute dup\ patru
zile în Tesalonic. Acas\, Vasilios [i Anastasia au c\zut pe
gânduri, încercând s\ în]eleag\ ce anume L-a determinat pe
Dumnezeu s\-{i retrag\ binecuvântarea [i s\ transforme
frumosul Lui dar într-o cruce atât de grea. Au hot\rât s\ nu
spun\ nimic nim\nui [i bineîn]eles c\ nici nu le-a trecut
prin minte varianta întreruperii sarcinii. S-au pus amândoi
pe rug\ciune. În special Anastasia se ruga Sfântului Luca:
„Sfântul meu Luca, de ce mi-ai oferit un dar atât de mare [i
acum m\ lipse[ti de bucurie? Te rog s\ ne aju]i [i în aceast\
situa]ie grea [i î]i promit c\ de acum încolo voi merge la
biseric\ în fiecare duminic\”.
Dup\ patru zile de rug\ciune fierbinte [i de invoc\ri au
mers la Tesalonic, unde au repetat analizele. Rezultatele
nu aveau nici cea mai mic\ leg\tur\ cu cele precedente. Medicul a r\mas nedumerit de aceast\ diferen]\ total\. }inând în mâini rezultatele ambelor analize, nu putea în]elege ce s-a întâmplat, cum de s-a f\cut o gre[eal\ atât de mare.
Atunci Anastasia, bucuroas\ c\ rug\ciunea sa a fost ascultat\
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din nou, cu o recuno[tin]\ f\r\ margini fa]\ de Sfântul, i-a
povestit totul medicului ei, care s-a minunat [i a sl\vit pe
Dumnezeu Cel ce [i în zilele acestea mai de pe urm\ nu
ne-a p\r\sit, ci continu\ s\ înf\ptuiasc\ lucruri mari [i minunate în poporul S\u.
Alt lucru minunat a fost [i puternicul lor sentiment c\
pruncul va fi b\iat, chiar dac\ amândoi doreau din tot sufletul o feti]\. Anastasia spunea cu mare siguran]\ de sine
c\ Sfântul le-a d\ruit un b\ie]el pentru a primi exact numele lui, Luca, dup\ cum ea îns\[i promisese.
Într-adev\r, dup\ câteva luni, în ziua de vineri, 14 octombrie 2005, Anastasia a n\scut f\r\ nici o dificultate un
b\ie]el foarte s\n\tos, ]inând în mân\ pe tot parcursul na[terii o iconi]\ a Sfântului. Dup\ opt zile, la citirea moliftei
de punere a numelui, într-o atmosfer\ emo]ionant\, copilului i s-a dat numele Luca, în semn de nem\rginit\ recuno[tin]\ a p\rin]ilor lui fa]\ de Sfântul Luca F\c\torul de minuni, cel „necunoscut” pân\ atunci de ei.
***
Minunea de mai înainte a devenit cauza unei alte minuni, asem\n\toare. Elena A. din Veria, mama Anastasiei
despre care vorbeam mai înainte, din recuno[tin]\ fa]\ de
Sfântul, a povestit unei cuno[tin]e, Anatoli P., minunea lui
prin care le-a d\ruit un frumos nepo]el. Atunci [i aceasta
s-a gândit imediat la fiica ei, Olga P., care, împreun\ cu
so]ul s\u, Vaios S., ambii din Tesalonic, nu aveau copii, în
ciuda celor patru ani scur[i de la c\s\torie.
Emo]ionat\ la auzirea minunii, a dorit s\ vin\ la m\n\stirea noastr\ de s\rb\toarea Sfântului Luca, pentru a i
se ruga s\ le d\ruiasc\ [i copiilor ei un prunc. Astfel, în ziua
de sâmb\t\, 11 iunie 2005, la amiaz\, împreun\ cu alte câteva prietene, colege la Masa Dragostei9 organizat\ de Sfânta
Mitropolie, au plecat la m\n\stire. Avea cu sine o fotografie
9
Ac]iune filantropic\ destinat\ persoanelor cu situa]ie financiar\ precar\ (n.tr.).
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a celor doi [i a observat imediat c\ atunci când a scos-o din
geant\ pentru a face semnul crucii cu ea deasupra moa[telor, atât fa]a lui Vaios, cât [i a Olg\i erau îndreptate spre
Sfântul. S-a întrebat imediat dac\ acesta putea fi un semn [i
gândul a f\cut-o s\ se roage din toat\ inima. Sim]ea îns\ c\
aceast\ rug\ciune, în compara]ie cu celelalte pe care le facem de obicei, era altfel. O evlavie necunoscut\ pân\ atunci
de ea, o mângâiere sufleteasc\ de neexplicat i-au invadat
sufletul [i a început s\ verse lacrimi din bel[ug, timp îndelungat. L-a rugat pe Sfântul s\ dezlege sterilitatea copiilor
ei [i dup\ ce a însemnat cruci[ sfintele moa[te cu fotografia,
a luat ulei de la candela lui [i câteva resturi de lumân\ri
care ardeau pe masa de lâng\ sfintele moa[te. În acel moment începea oficierea botezului micu]ului Luca D., despre
care am amintit în prima minune. S-a oprit într-un col], întrebându-se dac\ se va învrednici [i ea s\ participe la botezul propriului nepo]el. Întrucât continua s\ plâng\, s-a gândit
c\ era mai bine s\ plece pentru a nu o vedea invita]ii la
botez [i a o în]elege gre[it. Astfel, s-a întors acas\ f\r\ s\
spun\ cuiva ce se întâmplase.
A trecut o s\pt\mân\, dar mintea ei îi r\m\sese la
amiaza de sâmb\t\ [i la experien]a duhovniceasc\ tr\it\
atunci. Se întreba dac\ rug\ciunea ei fierbinte a fost ascultat\ [i dac\ sentimentele care au invadat-o în mod inexplicabil în ziua aceea au fost un semn din partea Sfântului.
Nu dup\ mult timp, sun\ telefonul [i, la cap\tul cel\lalt al
firului, fiica sa, Olga, o anun]\ cu mult\ bucurie c\ r\m\sese îns\rcinat\ în urm\ cu o s\pt\mân\. Primul cuvânt
care i-a ie[it de pe buze a fost numele Sfântului Luca. Fiica
ei îns\ nu a în]eles [i i-a repetat vestea cea bun\. Într-adev\r,
dup\ câteva s\pt\mâni era absolut sigur faptul c\ Olga
purta în pântece un copil s\n\tos. Slav\ lui Dumnezeu Cel
minunat întru sfin]ii S\i! De atunci, doamna Anatoli nu uit\
s\ urce în fiecare dup\-amiaz\ a zilei de luni10 la m\n\stirea
10
În cursul anului 2009, aceast\ slujb\ se oficiaz\ în fiecare zi de mar]i
(n.tr.).
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noastr\, când se cânt\ Paraclisul Sfântului Luca, s\-i mul]umeasc\ pentru darul s\u pre]ios.
***
Doamnei Despina S. din Veria, care era îns\rcinat\ în
luna a opta cu al doilea copil, i s-a declan[at o hemoragie
sever\. A fost internat\ de urgen]\ la spital unde, dup\ o
serie de analize [i examin\ri cu ultrasunete, a fost depistat\ o problem\, care punea via]a f\tului în pericol.
Evenimentul i-a panicat pe p\rin]ii care vedeau c\ li se
pr\p\de[te pruncul, a[teptat cu atâta zbucium ani întregi.
Pe de alt\ parte, situa]ia era periculoas\ nu doar pentru f\t,
ci [i pentru mam\, ceea ce f\cea ca nelini[tea [i frica lor s\
creasc\ [i mai mult. Nu [i-au pierdut îns\ n\dejdea în Dumnezeu [i în Sfântul Luca, despre care auziser\ [i pe care îl
aveau drept ocrotitor.
Astfel, au venit la m\n\stirea noastr\ [i au cerut s\ se
închine la moa[tele Sfântului. Cu mult\ durere, l-au rugat
pe Sfântul s\-i ajute, promi]ând c\ atunci când se va na[te
pruncul va primi numele s\u.
Într-adev\r, problema p\rea c\ a disp\rut. Sarcina [i-a
continuat cursul sub supravegherea medicului [i — dup\ cum
se obi[nuie[te în asemenea situa]ii — a fost calculat\ ziua în
care urma s\ aib\ loc na[terea. Dup\ câteva zile îns\, la intrarea în luna a noua, medicul a fost cuprins de un sentiment de nelini[te provenit nici el nu [tia de unde. Astfel,
[i-a schimbat opinia despre ziua hot\rât\ [i a insistat ca
na[terea s\ aib\ loc imediat, fie provocând-o, fie apelând
la cezarian\.
În timpul na[terii provocate, medicul a v\zut c\ cordonul ombilical se încol\cise în jurul gâtului copilului, sufocându-l. A fost o minune c\ na[terea s-a petrecut atunci,
astfel pruncul a fost salvat de la o moarte sigur\, fiind pu]in
probabil s\ mai reziste chiar [i o zi.
Cu lacrimi în ochi, medicul l-a eliberat pe b\ie]elul noun\scut de cordonul care îi înconjurase gâtul, sl\vindu-L pe
Dumnezeu pentru presentimentul în leg\tur\ cu r\ul ce
se putea întâmpla.
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Dup\ câteva luni, pe 5 noiembrie 2005, p\rin]ii, recunosc\tori Sfântului Luca pentru ajutorul dat, [i-au botezat
copilul la m\n\stirea noastr\, dându-i numele Luca, spre
slava lui Dumnezeu Cel Atotputernic [i spre cinstea Sfântului Doctor F\c\tor de minuni.
***
Monahia Teodora A., de la M\n\stirea „Na[terea Maicii
Domnului” Panorama din Tesalonic, ne-a relatat urm\toarea minune despre vindecarea unui copil din Tesalonic.
Micu]ul Eustathios, în vârst\ de doar un an, a fost lovit
de nemilosul cancer. Afec]iunea a fost depistat\ la nivelul
gâtului. Acest lucru, pe lâng\ durerile de nesuportat, îi crea
probleme la mâncare [i la respira]ie. Starea lui, din cauza
vârstei fragede, s-a agravat foarte repede.
P\rin]ii vedeau cum se stinge micu]ul lor vl\star pe zi ce
trece, neputând s\-i ofere nici cel mai mic ajutor. Durerea
lor era de nesuportat [i doar cei care au trecut prin situa]ii asem\n\toare pot s\ o în]eleag\. Dispera]i de evolu]ia s\n\t\]ii
lui, la îndemnul medicilor, s-au hot\rât s\-[i transfere copilul în Germania, sperând c\ acolo vor putea s\-l ajute
mai mult.
Exact atunci maica Teodora, care cuno[tea familia îndurerat\, le-a vorbit p\rin]ilor despre Sfântul doctor Luca
(despre care ei nu auziser\) [i despre multele minuni pe care,
cu ajutorul lui Dumnezeu, le f\cuse [i le face zilnic pentru
to]i cei care îi cer cu credin]\ ajutorul. Le-a propus s\ vin\ la
m\n\stirea noastr\, pentru a se închina la moa[tele pline
de har ale Sfântului Luca.
Într-adev\r, p\rin]ii au venit cu mult\ credin]\ [i cu
n\dejde în Sfântul s\ se închine la sfintele moa[te. Au citit
împreun\ cu p\rin]ii m\n\stirii Paraclisul Sfântului [i au
luat ulei de la candela care arde lâng\ sfintele moa[te. Au
plecat de la m\n\stire, l\sând s\n\tatea copilului lor la mila
Domnului [i a Sfântului. În inim\ li s-a reaprins speran]a...
Acum nu se mai sim]eau singuri, c\ci aveau al\turi un medic sfânt, care [tia ce înseamn\ durerea uman\ [i care, cu
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ajutorul lui Dumnezeu, nu pierduse niciodat\ nici un bolnav.
Speran]ele lor nu au fost în[elate.
P\rin]ii micu]ului Eustathios citeau zilnic Paraclisul
Sfântului [i îi ungeau cu ulei sfin]it de la candel\ gâtul afectat. Aceasta, pân\ când a venit vremea s\ plece în Germania.
În spitalul unde a fost internat copilul, i-au f\cut imediat analize pentru a vedea starea general\ a s\n\t\]ii lui.
Exact atunci a intervenit puterea f\c\toare de minuni a
Sfântului. Analizele erau bune! Copilul nu avea nimic care s\
aminteasc\ sau s\ semene cu cancerul! În locul unde se ivise
nemiloasa boal\, a fost identificat\ o simpl\ viroz\, care îi
afectase gâtul. Aceasta îi fu tratat\ imediat cu o medicamenta]ie corespunz\toare. V\ închipui]i mirarea medicilor
germani în momentul compar\rii rezultatelor analizelor f\cute de ei cu cele aduse din Grecia de p\rin]ii copilului. I-a
cuprins un sentiment de pio[enie, neputând s\ dea o explica]ie logic\ schimb\rii st\rii s\n\t\]ii copilului. Unii dintre
ei nu s-au ferit s\-L sl\veasc\ pe Dumnezeu pentru minunata vindecare. Bineîn]eles c\ p\rin]ii nu aveau nevoie de
interpret\ri [i explica]ii [tiin]ifice. Erau siguri c\ în spatele
vindec\rii minunate a copilului lor era Sfântul Luca. De
atunci, nu au încetat niciodat\ s\-i mul]umeasc\ acestuia.
***
Maica Teodora A., amintit\ mai sus, este implicat\ [i în
alt\ minune a Sfântului Luca.
Nepotul Gheorghiei A., din Tesalonic, poli]ist de meserie, s-a îmboln\vit de cancer la cap. Tumoarea malign\ îi provoca dureri chinuitoare [i cei care [tiu despre astfel de lucruri cunosc faptul c\, dincolo de durerile de cap, acest tip
de cancer provoac\ tulbur\ri psihice sau chiar instabilitate
comportamental\, în cazurile cele mai grave. Nu este deci
greu s\ în]elegem în ce situa]ie ajunsese domnul Gheorghios.
Analizele, ale c\ror rezultate se dovediser\ deja îngrijor\toare, trebuiau s\ fie continuate [i în etapele urm\toare.
Atunci, la insisten]ele maicii Teodora, au hot\rât ca întreaga
familie s\ viziteze m\n\stirea noastr\ pentru a se închina
la moa[tele Sfântului [i a-i cere ajutorul.
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La m\n\stire îi a[teptau Înaltpreasfin]itul [i P\rintele Stare], care cuno[teau familia A. înc\ de pe vremea când
Înaltpreasfin]itul era diacon în Tesalonic. Au cântat cu to]ii
Paraclisul Sfântului Luca [i, dup\ ce s-au închinat la sfintele moa[te, au luat pu]in ulei de la candela Sfântului. S-au
rugat cu mult\ durere [i credin]\ la Sfântul doctor [i au plecat cu speran]a în ajutorul s\u. Aceast\ credin]\ [i reînvierea n\dejdii în Dumnezeu era ceea ce a[tepta Sfântul pentru
a „intra în ac]iune” [i a oferi vindecarea încercatului bolnav [i familiei lui.
Când s-au întors în Tesalonic pentru a continua analizele care indicau evolu]ia cancerului, au constatat, spre surprinderea tuturor, dispari]ia total\ a tumorii. Sfântul d\ruise
înc\ o dat\ bucuria [i zâmbetul pe buzele unui om îndurerat, dup\ cum f\cuse [i în timpul vie]ii cu to]i acei ferici]i
pacien]i care s-au învrednicit s\ primeasc\ din mâinile lui
t\m\duitoare ajutor [i vindecare.
***
Un lucru asem\n\tor i s-a întâmplat [i domnului Antonios M. din regiunea noastr\, tat\ a cinci copii, c\ruia de
ani buni îi ap\ruse o tumoarea la ceaf\. Durerile provocate de
tumoare erau foarte mari [i a fost nevoit s\ se adreseze multor
medici. P\rerile lor îns\ erau împ\r]ite. Unii medici îl sf\tuiau s\ apeleze la interven]ia chirurgical\, pentru a i se extirpa tumoarea. El se temea s\ o deranjeze, pentru a nu i se
înr\ut\]i situa]ia [i mai mult, [tiind c\, într-adev\r, tumori
asem\n\toare au provocat reac]ii nea[teptate [i au evoluat
imprevizibil, ducând chiar la pierderea vie]ii. Al]ii, în schimb,
l-au sf\tuit s\ fac\ o serie de analize generale [i s\ se supun\
unui tratament medicamentos.
Neputându-se hot\rî ce s\ fac\, domnul Antonios, chiar
dac\ suferea din cauza durerilor, refuza de ani de zile interven]ia chirurgical\, mul]umindu-se cu faptul c\ de la un moment dat tumoarea p\rea c\ nu mai cre[te.
S-a alarmat îns\ atunci când a observat c\ o tumoare
asem\n\toare i-a ap\rut sub bra]. Este un simptom foarte
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grav, care indic\ disfunc]ionalitatea ganglionilor limfatici
[i, prin urmare, de cele mai multe ori, apari]ia cancerului.
Medicii au insistat de aceast\ dat\ pentru interven]ia chirurgical\ urgent\, mai întâi la tumoarea de la ceaf\, care
se m\rise periculos de mult.
Frica enorm\ resim]it\ de domnul Antonios [i de familia sa în aceast\ situa]ie era absolut justificat\. Întâmplarea f\cea ca, din cauza serviciului s\u, acesta s\ fie un
vechi colaborator al Bisericii, sprijinind cu dragoste lucrarea filantropic\ [i pastoral\ a Sfintei Mitropolii. În felul
acesta, din fericire, traiul printre preo]i l-a f\cut s\-[i cultive credin]a. Participa la slujbe [i avea duhovnic. Când lucrurile au luat o întors\tur\ periculoas\, a cerut ajutorul
duhovnicului. Acesta l-a sf\tuit s\ nu se team\, ci s\ aib\
n\dejde în Dumnezeu. I-a vorbit [i despre Sfântul Luca, a
c\rui putere vindec\toare o cuno[tea, [i au hot\rât s\ mearg\
împreun\ la Înaltpreasfin]itul pentru a-i cere binecuvântarea
de a se închina la sfintele moa[te (era perioada imediat urm\toare aducerii moa[telor Sfântului Luca [i, întrucât înc\ nu
se f\cuse o racl\ corespunz\toare, acestea nu erau scoase în
mod sistematic spre închinare). Înaltpreasfin]itul a r\spuns
cu mult\ dragoste la cererea colaboratorului [i protejatului
p\rintelui Antonios [i le-a fixat o întâlnire în dup\-amiaza
aceleia[i zile, la m\n\stirea noastr\.
Într-adev\r, dup\-amiaz\, domnul Antonios [i duhovnicul s\u au venit la m\n\stire. P\rintele Stare] îi a[tepta
cu moa[tele Sfântului Luca în biseric\. Au a[ezat racla din
lemn, care ad\postea provizoriu sfintele moa[te, în fa]a icoanei Panaghia Dovra. Dup\ ce au cântat cu mult\ evlavie
Paraclisul Sfântului, au însemnat în semnul crucii cu sfintele moa[te cele dou\ tumori.
Dup\ cum s-a v\zut ulterior, atunci au primit harul lui
Dumnezeu de la Sfântul, pe m\sura credin]ei lor. La zece
zile dup\ vizita dlui Antonios la „cabinetul” Sfântului, s-a petrecut urm\torul fapt minunat: într-o noapte în timp ce domnul Antonios dormea al\turi de so]ia sa, a sim]it c\ perna
îi era foarte umed\. S-a ridicat pu]in [i a v\zut-o plin\ de
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sânge. {i-a dus în mod automat mâna la ceaf\ [i a realizat
c\ sângele provenea de la locul tumorii, care disp\ruse! {i-a
trezit so]ia [i aceasta, dup\ ce mai întâi s-a mirat de dispari]ia tumorii, a observat spre [i mai marea ei uimire c\ în
locul tumorii nu r\m\sese nimic altceva decât cicatricea unei
incizii chirurgicale de aproximativ trei centimetri! Era clar
c\ Sfântul le ascultase rug\ciunile [i — ca [i în alte cazuri când
a f\cut minuni — l-a operat pe domnul Antonios în timpul
somnului, l\sând cicatricea s\-i aminteasc\ de interven]ia
sa. A doua tumoare de sub bra] a disp\rut f\r\ nici o urm\
care s\ aminteasc\ de existen]a ei!
În ziua urm\toare, cineva ne-a sunat la m\n\stire
pentru a ne face p\rta[i bucuriei celui pân\ atunci bolnav.
La telefon era duhovnicul domnului Antonios, care l-a informat pe stare] despre cele întâmplate [i cum disp\ruser\
cele dou\ tumori, ca prin minune! {i, cu adev\rat, era o minune. Înc\ o minune a credin]ei noastre ortodoxe, care nu
a încetat [i nici nu va înceta s\ arate pe de o parte oameni
credincio[i, care cer cu mult\ încredere mângâiere de la Dumnezeu [i, pe de alta, sfin]i minuna]i care vin în ajutorul
oric\rui frate de-al lor îndurerat, ca adev\ra]i „semeni” pomeni]i în Evanghelie.
***
Minunile f\cute bolnavilor de cancer nu au încetat [i
se pare c\ nici nu vor înceta s\ existe.
Vineri, 10 iunie 2005, la amiaz\, cu pu]in timp înainte
de a se închide birourile de la Sfânta Mitropolie, l-a vizitat pe
Înaltpreasfin]itul o doamn\ din Veria care, cu mare emo]ie,
i-a povestit despre minunea pe care o f\cuse Sfântul Luca
în familia ei, [i mai exact so]ului.
Cu câteva luni în urm\, so]ul acesteia, Ioannis E., a
observat m\rirea volumului ganglionilor limfatici în zona
gâtului, lucru care îi provoca mari dureri, chiar [i la cele mai
mici mi[c\ri sau la o simpl\ înclinare a capului. Cancerul
evolua fulger\tor [i în curând analizele au ar\tat existen]a a înc\ unei tumori la gât, precum [i a alteia, în regiunea
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abdominal\. Pentru familie, lovitura era foarte mare. Via]a
ei s-a schimbat radical. O neagr\ dezn\dejde [i o stare de nervozitate puternic\ a început s\ pun\ st\pânire pe toate.
Buna so]ie, îndurerat\ de starea so]ului ei, care suferea
din ce în ce mai mult, a început s\ se roage Sfântului Rafail
(despre ale c\rui minuni auzise) s\-i fie mil\ de tovar\[ul
ei de via]\ [i s\-l vindece. Într-o noapte, s-a visat într-un loc
plin cu flori, cu o bisericu]\, prin fa]a c\reia, trecea un drum.
Dup\ pu]in timp, l-a v\zut coborând pe un cleric în vârst\,
destul de robust, cu p\rul alb [i cu înf\]i[area pu]in aspr\.
S-a apropiat de so]ul ei, l-a privit [i dup\ ce l-a mângâiat pe
cap, i-a spus cu dragoste s\ nu se nelini[teasc\, pentru c\
totul va fi bine. Aceast\ femeie evlavioas\ a crezut c\ preotul care îi ascultase rug\ciunile [i se gr\bise s\-l mângâie pe
so]ul ei era Sfântul Rafail (chiar dac\ observase c\ nu-i seam\n\ deloc).
În acele zile, o prieten\ care [tia despre problemele de
s\n\tate ale so]ului ei a vizitat-o [i i-a propus s\ vin\ la m\n\stirea noastr\ unde, auzise ea, se aflau moa[tele unui
sfânt rus care f\cea multe minuni. Femeia a ascultat sfatul
bunei sale prietene, dar îi venea greu s\-i spun\ so]ului, de
fric\ s\ nu-l cuprind\ dezn\dejdea, dar [i pentru ca nu cumva
el s\ afle cât de grav\ era situa]ia. C\uta o ocazie potrivit\
pentru a-[i îndeplini scopul.
Astfel, într-o zi când trebuia s\ mearg\ în satul ei, Rahi
(situat pe un mic versant muntos la sud de Veria), i-a cerut
s\ treac\ [i pe la m\n\stire, pentru a se închina [i a aprinde
o lumânare. So]ul ei a refuzat, enervat c\, în timp ce el avea
dureri, ea dorea s\ se plimbe. Când au ajuns în locul unde
trebuiau s\ coteasc\ la stânga, c\tre Rahi, acela, f\r\ s\
spun\ nimic, a luat-o cu ma[ina la dreapta, spre M\n\stirea
Panaghia Dovra.
Imediat ce au ajuns la m\n\stire [i au coborât din ma[in\, s-au îndreptat spre biseric\. Femeia a început s\ se
simt\ ciudat. {i-a amintit de visul ei. Locul era exact cum îl
visase ea. S-a mirat, dar nu i-a spus nimic so]ului. Când au
intrat în biseric\, a observat cu surpriz\ micul iconostas
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care se g\sea în partea dreapt\. În icoana de pe el a recunoscut chipul clericului pe care îl v\zuse [i un strig\t necontrolat de uimire a ie[it din gura ei. Dar cine era acest sfânt?
Nu-l cuno[tea. S-a apropiat cu evlavie [i a citit urm\toarele cuvinte: „Sfântul Luca doctorul”. Abia atunci i-a descoperit so]ului ei totul [i cum acel sfânt necunoscut a vizitat-o
[i a asigurat-o c\ toate vor merge bine.
Au s\rutat icoana Sfântului cu fric\ de Dumnezeu [i cu
evlavie [i au cerut s\ se închine la moa[tele lui. Au f\cut
semnul crucii cu racla deasupra tumorii de la gât [i, cu n\dejde în Sfântul, au plecat spre satul lor.
Vede]i, fra]ilor, cât de mare [i de rapid\ a fost interven]ia Sfântului nostru f\c\tor de minuni! Distan]a de la m\n\stire pân\ în Rahi poate fi str\b\tut\ în dou\zeci, cel
mult dou\zeci [i cinci de minute. În acest interval de timp
toate s-au schimbat.
Când au ajuns la casa p\rinteasc\ a femeii, afar\ îi
a[tepta mama ei. În timp ce-i saluta, aceasta a observat c\
tumoarea de la gâtul ginerelui se mic[orase. I-a spus imediat:
„Bre, copilul meu, parc\ a mai dat un pic înapoi umfl\tura!”.
Atunci el [i-a dus mâna la tumoare (lucru de neînchipuit
pân\ atunci, întrucât, dup\ cum am mai spus, orice atingere
îi provoca durere) [i a constatat, într-adev\r, nu numai c\
se mic[orase, ci [i c\ nici m\car nu-l mai durea! S-a întors
plin de bucurie [i de evlavie c\tre so]ia sa [i, împreun\, i-au
explicat soacrei lui ce se întâmplase [i cu to]ii L-au sl\vit
pe Dumnezeu pentru grabnicul Lui ajutor.
Seara a trecut în lini[te, f\r\ nici o problem\, lucru ce
nu se mai întâmplase de mult\ vreme. Nu au mai fost necesare calmantele puternice care-i fuseser\ prescrise. Pe tot
cuprinsul nop]ii mintea [i rug\ciunea lor au fost orientate
spre salvatorul pelerinaj pe care îl f\cuser\ în dup\-amiaza
zilei precedente la sfânta noastr\ m\n\stire, unde s-au
învrednicit de vindecarea miraculoas\ de boala nemiloas\
care îi nec\jise atât de mult.
În ziua urm\toare — în care urma s\ înceap\ chimioterapia — au mers la medicul lor, la spitalul Papagheorghiu
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din Tesalonic, care a constatat ameliorarea situa]iei. A întrebat, curios, ce se întâmplase. Pacientul i-a r\spuns cu
recuno[tin]\ c\ singurul lucru pe care îl f\cuse a fost invocarea ajutorului colegului s\u, a Sfântului Luca Doctorul.
Cu toate acestea, au stabilit c\ este bine s\ înceap\ procedurile de chimioterapie. Spre surprinderea tuturor, chiar dup\
a doua [edin]\ de chimioterapie, rezultatele tomografiei computerizate indicau retragerea sut\ la sut\ a tumorii! Cu
alte cuvinte, cancerul disp\ruse!
Mare este numele lui Dumnezeu, a Celui sl\vit prin lucr\rile sfin]ilor S\i care, cu ajutorul S\u, nu au încetat [i
nu vor înceta s\ vin\ grabnic în întâmpinarea tuturor celor
îndurera]i [i a celor afla]i în tot felul de nevoi!
***
Familia domnului Nikolaos A., medic din Veria, are de
relatat o minune înf\ptuit\ în cadrul ei.
Copilul cel mai mic al domnului Nikolaos A., care poart\
acela[i nume, în vârst\ de opt ani pe când avea loc întâmplarea de mai jos, [i-a fracturat mâna în timpul unui accident. Fractura nu era simpl\. Osul bra]ului se rupsese în
lungime aproape total, cu excep]ia câtorva milimetri de la cap\t. Copilul suferea dureri îngrozitoare care, din cauza vârstei lui fragede, deveneau înc\ [i mai mari, pentru c\ un copil de opt ani î[i controleaz\ mai greu mi[c\rile.
Marea problem\ îns\ nu era asta. Reabilitarea mâinii
p\rea un lucru nu dificil, ci aproape imposibil. Medicii, dup\
ce au examinat radiografiile, i-au pus lui Nikolakis o atel\
care s\-l ajute cât de cât. {tiau din experien]\ c\ acest gen de
fracturi nu se vindec\ de la sine, ci necesit\ interven]ie chirurgical\ pentru ca, în locul fragmentelor rupte, s\ fie fixate
tije metalice de leg\tur\. Ca urmare a acestui lucru, mâna
copilului nu se mai putea dezvolta normal, odat\ cu cealalt\
(tijele fixate ar fi f\cut ca mâna s\ r\mân\ la lungimea de
atunci). Astfel, copilul ar fi prezentat, pe toat\ perioada cre[terii, o malforma]ie la mâna accidentat\ [i ar fi avut de suportat multe dureri.
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A[a gândeau medicii când i-au fixat, dup\ cum am mai
spus, atela — f\r\ s\ se a[tepte la nimic deosebit — [i au l\sat
s\ se scurg\ câteva zile pân\ s\ reexamineze mânu]a suferind\, pentru ca mai apoi s\ recurg\ la interven]ia
chirurgical\.
Familia micu]ului Nikolakis era sup\rat\, nu atât din
cauza accidentului în sine, cât din cauza evolu]iei s\n\t\]ii
[i a viitorului copilului lor. Cu siguran]\, o mân\ deformat\
(aproape pân\ la infirmitate) nu este chiar cel mai bun lucru pentru un copil, apoi adolescent, tân\r etc. {i nu vorbim
numai din punctul de vedere al s\n\t\]ii. V\ imagina]i problemele legate de mi[care, studiu, munc\, familie... Nimeni nu poate realiza ce traume poate l\sa un asemenea
eveniment în mintea unui adolescent sau a unui tân\r. În
multe astfel de cazuri apar complexele de inferioritate, care
determin\, la rândul lor, un comportament greu de prev\zut
[i de controlat.
Aceast\ situa]ie deplorabil\ îi preocupa pe to]i, mai pu]in
pe micu]ul Nikolakis care, copil fiind, nu p\rea s\ fie p\rta[ la gândurile negre ale celor mari. Poate c\ în sufle]elul
lui de copil exista „informa]ia” c\, în cele din urm\, totul
va fi bine.
A[a a [i fost. Câteva rude care auziser\ de Sfântul Luca
au vorbit cu p\rin]ii [i i-au sf\tuit s\ viziteze m\n\stirea,
pentru a se închina la moa[tele Sfântului [i pentru a-i cere
ajutorul. Cu toate c\ în vremurile noastre dominate de ra]iune, asemenea sfaturi ar putea p\rea dac\ nu hilare, cel
pu]in dep\[ite, p\rin]ii lui Nikolakis au hot\rât s\ le pun\
în aplicare. Astfel, au mers la m\n\stire, unde au cerut s\
se închine Sfântului. Au s\rutat sfintele moa[te cu emo]ie
[i s-au rugat cu credin]\ s\ fie ajuta]i.
În clipa în care micu]ul Nikolakis se închina la sfintele
moa[te, a sim]it c\ se întâmpl\ ceva cu mâna sa, sub atel\. A
sim]it o mi[care puternic\, de parc\ i s-ar fi pus ceva la loc,
cu un u[or zgomot chiar. Imediat le-a spus p\rin]ilor. Ace[tia s-au mirat, f\r\ s\ dea îns\ prea mult\ importan]\, nu
din lips\ de n\dejde în ajutorul Sfântului, ci pentru c\ nu-[i
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puteau închipui c\ ar putea veni atât de repede în ajutor,
f\r\ s\ fie nevoie de o interven]ie medical\.
Dup\ câteva zile, au mers iar\[i la doctor, pentru a vedea
ce se va întâmpla cu fisura care credeau ei c\ mai persist\.
Rezultatele analizelor [i ale radiografiilor au ar\tat c\ mâna
copilului s-a reabilitat total! Osul se prinsese pe toat\ lungimea lui [i nu mai era nevoie de nici o interven]ie sau tratament. Ciudatul eveniment a provocat mult\ mirare [i nedumerire. Dar pentru familia lui Nikolakis totul era clar. Era
vorba despre interven]ia minunat\ a Sfântului, care a luat
parte la durerea [i la nelini[tile lor [i, transcendând legile
firii [i limitele umane, a d\ruit s\n\tate copilului lor.
***
Dragostea special\ a Sfântului Luca fa]\ de copii se vede
[i din cazul de mai jos, relatat de doamna Tania M., din
Veria.
Domnul Ilias M. [i doamna Tania M. au o afacere în
zona noastr\. Într-o zi, cineva dintre cei care îi aprovizionau
cu marf\ din Tesalonic i-a vizitat la birou. Doamna Tania
a citit pe fa]a [i în mi[c\rile colaboratorului ei o nelini[te [i,
cu curajul dat de anii îndelunga]i de când se cuno[teau, l-a
întrebat ce se întâmpl\ cu dânsul. Acesta i-a r\spuns c\ el,
personal, nu are nimic, dar este sup\rat c\ feti]a unui coleg
de-al lui sufer\ de leucemie, ceea ce face ca întreaga ei familie s\ tr\iasc\ o adev\rat\ dram\.
Cred c\ nu-i nevoie s\ spun cât de groaznic\ este aceast\ boal\. Cu to]ii am v\zut sau am auzit despre semeni
de-ai no[tri care s-au pr\p\dit din cauza acestei boli a
sângelui. Pentru c\ asta înseamn\ leucemia. Sângele omului
este constituit din globule ro[ii [i globule albe, care transmit
celulelor din organism toate elementele necesare pentru a
supravie]ui: oxigenul, substan]ele nutritive din alimente etc.
Pe de alt\ parte, îndep\rteaz\ din celule „reziduurile” care
rezult\ din func]ionarea lor (de exemplu, dioxidul de carbon) sau „atac\” [i neutralizeaz\ microbii care p\trund în organism. Am putea spune c\ sângele este for]a motrice a
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organismului. Este îns\ nevoie de un echilibru între globulele albe [i cele ro[ii. Dac\ acesta nu exist\, sângele nu-[i
poate îndeplini sarcina fa]\ de organism. În esen]\, leucemia
reprezint\ cancerul m\duvei spin\rii, care este, am putea
spune, „produc\toarea” sângelui. Deci aceast\ boal\ împiedic\ m\duva spin\rii s\ asigure propor]ionalitatea dintre
globulele ro[ii [i cele albe. Sunt produse mai multe globule
albe [i acest lucru are drept rezultat încetarea func]ion\rii
normale a celulelor, pentru c\ nu mai sunt alimentate cum
trebuie, dar [i pentru c\ nu mai sunt „dezinfectate”. Astfel, omul î[i pierde progresiv puterile, este expus la orice
boal\ [i se stinge pe zi ce trece... În cazul copiilor, evolu]ia
bolii este mai rapid\, deoarece ace[tia nu au for]a fizic\ corespunz\toare pentru a face fa]\ bolii [i a rezista deselor
transfuzii de sânge, absolut necesare pentru prelungirea vie]ii
bolnavului, care iau foarte mult timp. Aceast\ dram\ o tr\iau [i p\rin]ii respectivi, v\zându-[i feti]a chinuindu-se zi
dup\ zi, topindu-se [i stingându-se în fa]a lor, f\r\ ca ei s\-i
poat\ oferi vreun ajutor.
Doamna Tania s-a emo]ionat foarte mult auzind aceasta
[i a împ\rt\[it întru totul întristarea [i durerea p\rin]ilor.
A întrebat dac\ tat\l feti]ei crede în Dumnezeu [i i s-a r\spuns c\ da [i, mai mult, este [i cânt\re] la biseric\. Atunci,
doamna Tania i-a vorbit despre Sfântul Luca, de care avea
cuno[tin]\ (mai ales c\, împreun\ cu so]ul ei, sunt prieteni
[i sus]in\tori ai sfintei noastre m\n\stiri), despre minunile
lui [i despre existen]a la M\n\stirea Panaghia Dovra a unui
fragment din moa[tele sale. I-a propus s\ transmit\ acest
lucru prietenului s\u [i, când vor dori, s\ comunice cu ea pentru a le ar\ta cum se ajunge la m\n\stire.
Într-adev\r, dup\ pu]ine zile, a primit un telefon la birou. Era tat\l feti]ei, care voia s\ afle când puteau s\ mearg\
împreun\ la m\n\stire. Au stabilit întâlnirea, a[a c\, într-una
din zilele urm\toare, familia din Tesalonic a venit la Veria.
Au urcat la m\n\stire condu[i de doamna Tania [i au cerut
s\ se închine la moa[tele Sfântului Luca. Dup\ ce s-au închinat cu mult\ evlavie [i tr\ire la sfintele moa[te, au solicitat
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preo]ilor s\-i citeasc\ feti]ei [i o rug\ciune pentru s\n\tate.
Ieromonahul care era de fa]\ a însemnat-o cruci[ cu racla
cu sfintele moa[te [i i-a citit câteva rug\ciuni de s\n\tate.
Dup\ ce [i-au încheiat vizita la m\n\stire [i [i-au înc\rcat „bateriile” n\dejdii [i ale credin]ei în purtarea de grij\
a lui Dumnezeu [i în puterea vindec\toare a Sfântului, au
mers la doamna Tania acas\. Aceasta le-a vorbit cu mult\
c\ldur\ despre via]a [i minunile Sfântului Luca [i le-a oferit
din partea P\rintelui Stare] o carte cu via]a [i cu Paraclisul
Sfântului. Dup\ aceea, s-au întors acas\ la ei.
A trecut un timp f\r\ ve[ti despre feti]a încercat\ de
teribila boal\. Într-o zi, a venit din nou pe la biroul doamnei Tania aprovizionatorul din Tesalonic (colegul tat\lui
feti]ei). L-a întrebat imediat ce se mai întâmpl\ cu micu]a.
Atunci a aflat cu mult\ bucurie c\ aceasta mergea foarte bine,
iar analizele f\cute între timp ar\tau c\ leucemia disp\ruse f\r\ urm\! „Sfântul Luca a mai f\cut o minune!”, a
strigat doamna Tania. Interlocutorul ei era întru totul de
acord cu ea [i ambii L-au sl\vit pe Dumnezeu pentru salvarea micu]ei.
Se vede c\ Sfântul Luca îi iube[te în mod special pe copii
[i se gr\be[te s\ le vin\ în ajutor foarte repede. El însu[i,
dup\ cum am mai spus, a fost tat\ a patru copii [i [tie ce
înseamn\ dragostea p\rintelui fa]\ de odrasla lui, ce înseamn\ durerea pentru copilul pe care îl vezi cum se îmboln\ve[te sau se pr\p\de[te. Cât de plin\ de omenie este
credin]a noastr\!
***
Un fapt minunat s-a întâmplat [i la spitalul jude]ean din
Veria. Mai concret, preotul de caritate D.S., responsabil cu
paraclisul de la parterul institu]iei medicale men]ionate, a
pus la Proscomidiarul de lâng\ Sfânta Mas\ o iconi]\ de-a
Sfântului Luca (o litografie). Acesta aflase c\ Sfântul fusese
doctor [i c\ face foarte multe minuni cu bolnavii care îi cer
ajutorul. Deci, dup\ cum am amintit, p\rintele a pus [i iconi]a Sfântului acolo, lâng\ fra]ii lui afla]i în suferin]\, cu
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speran]a c\ acesta îi va ajuta [i va fi aproape de pacien]ii
spitalului respectiv.
Într-o zi, dup\ citirea Paraclisului Maicii Domnului, care
se oficiaz\ pentru ajutorarea pacien]ilor, o doamn\ i-a adus
p\rintelui un prosop pentru a [terge icoana Sfântului Luca
de uleiul care se prelingea pe ea. I-a repro[at politicos preotului c\ nu se îngrijise ca icoana s\ fie curat\. Atunci, p\rintele D. a observat c\, într-adev\r, icoana era acoperit\ de un
lichid vâscos [i transparent, asemenea uleiului. L-a impresionat în mod deosebit faptul c\ icoana Sfântului se afla
într-un loc (la Proscomidiar, dup\ cum am spus) protejat
de o fereastr\ cu gratii, care se încuia din cauz\ c\ ad\postea [i Sfintele Vase. Deci nimeni nu putea ajunge pân\ la
icoan\ pentru a o murd\ri, dup\ cum credea doamna.
Izvorârea minunat\ a uleiului din icoan\ s-a repetat
de mai multe ori, spre surprinderea [i mirarea credincio[ilor. Poate c\ a fost o dovad\ a prezen]ei mângâietoare a
Sfântului Luca în acel loc impregnat de suferin]\, atât de
cunoscut\ Sfântului dedicat, [i în zilele noastre, slujirii
celor suferinzi...
***
Cuplul Sterghios [i Olga T., din Nausa, d\ m\rturie despre înc\ un eveniment minunat care li s-a întâmplat chiar lor.
Domnul Sterghios, nu cu mult timp în urm\ a contractat o boal\ nemiloas\, ceea ce a f\cut ca întreaga familie
s\-i împ\rt\[easc\ suferin]a. So]ia sa, Olga, s-a refugiat în
rug\ciune, mai ales c\ medicii au caracterizat starea lui ca
fiind deosebit de grav\. În timpul rug\ciunilor, ea se adresa
în mod deosebit Sfântului Luca, ale c\rui via]\ [i minuni le
citise, [i spera în interiorul ei c\ Sfântul, cel atât de apropiat fra]ilor lui suferinzi, îl va ajuta [i pe so]ul ei aflat într-o
situa]ie atât de dificil\.
Odat\, pe când citea Paraclisul Sfântului Luca, l-a v\zut
ca în vedenie pe acesta cum trece printre arcadele din fa]a
bisericii Sfintei M\n\stiri Panaghia Dovra, îmbr\cat într-un
halat alb de chirurg [i ]inând în mân\ o cârj\ arhiereasc\.
Sfântul a trecut pe lâng\ ea [i, dup\ ce a binecuvântat-o, a
intrat în biseric\.
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Dup\ ce [i-a revenit din starea de euforie determinat\
de vedenie, s-a gr\bit s\-i povesteasc\ so]ului tot ce v\zuse.
Acesta s-a emo]ionat [i i-a cerut o carte despre via]a Sfântului Luca, pe care a citit-o cu mult\ evlavie. În\untrul
s\u a prins din nou aripi speran]a c\, poate, Dumnezeu Se
va milostivi de el pentru rug\ciunile alesului S\u doctor
episcop [i îi va d\rui mult dorita s\n\tate.
A doua zi, a vizitat împreun\ cu so]ia sa sfânta noastr\ m\n\stire. Ajungând la u[a bisericii, în timp ce domnul
Sterghios s\ruta icoana Sfântului de pe un iconostas din
partea stâng\ a intr\rii, a sim]it c\ din icoan\ iese o mireasm\
de negr\it. Cu mult\ emo]ie, au considerat minunatul eveniment o dovad\ a prezen]ei vii [i a unei certe compasiuni
din partea Sfântului. Dup\ ce s-au închinat [i la sfintele
moa[te, s-au întors acas\, cu speran]a nezdruncinat\ c\
nu mai erau singuri în greaua lupt\ cu cancerul, ci aveau
ajutor [i aliat un medic sfânt care nu a pierdut niciodat\
nici o lupt\ împotriva bolii [i a suferin]ei umane.
Într-adev\r, speran]ele lor nu au fost în zadar. La urm\toarea vizit\ la medicul curant, dup\ ce au f\cut analize,
s-a observat, spre marea alinare a tuturor, îmbun\t\]irea
progresiv\ a s\n\t\]ii domnului Sterghios, spre slava lui
Dumnezeu [i cinstea [i lauda celui între sfin]i P\rintelui
nostru Luca Doctorul.
***
O doamn\, asistent\ medical\, din Tesalonic a observat
într-o bun\ zi pe corp, în regiunea abdominal\, o tumoare
ciudat\. Lucrul acesta a nelini[tit-o foarte tare, mai ales c\,
datorit\ ocupa]iei sale, v\zuse multe situa]ii asem\n\toare.
Astfel, s-a gr\bit s\ fac\ o serie de analize, pentru a depista natura tumorii.
Pe baza analizelor medicale [i a radiografiilor de rigoare,
medicul care a consultat-o a v\zut clar c\ era vorba despre
un chist de mari dimensiuni pe ovarul stâng. Trebuia doar
s\ se stabileasc\ de ce natur\ era tumoarea. În decurs de
zece zile s-au realizat interven]ia chirurgical\ necesar\ [i
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biopsia, care a confirmat ipotezele medicilor, conform c\rora
era vorba despre o tumoare malign\. Situa]ia nu mai suferea nici o amânare. Trebuia ca în cel mai scurt timp posibil
s\ înceap\ chimioterapia, pentru a opri evolu]ia cancerului
[i, dac\ era posibil, chiar a-l face s\ dispar\.
Semnalele pe care le recepta asistenta medical\ nu erau
deloc optimiste. Oricât încercau cei din jur s\ o încurajeze
[i s\-i dea speran]e c\ totul va fi bine, cum se procedeaz\ în
astfel de situa]ii, ea cuno[tea din proprie experien]\ evolu]ia aproape sigur\ a bolii. {i ea, la rându-i, jucase rolul
de „persoan\ care consoleaz\”, pentru a da curaj [i speran]e
pacien]ilor [i rudelor acestora. {tia c\ cea mai mic\ veste
bun\ poate s\ le men]in\ moralul ridicat. {i aceasta pentru c\ — mai ales în cazul cancerului — moralul ridicat [i
optimismul contribuie benefic la reac]ia organismului în
fa]a atacului bolii.
Chiar dac\ reu[ise s\ fie pentru atâ]ia al]ii un sprijin,
pentru ea îns\[i nu putea g\si nimic care s\-i ridice moralul. Vedea totul din jurul ei în culori întunecate, iar starea
psihic\ i se înr\ut\]ea progresiv, în special dup\ ce [i-a reluat munca, unde se confrunta cu situa]ii specifice unui spital:
pe de o parte, suferin]a uman\, nesiguran]a zilei de mâine,
agonia zilei în curs [i dorin]a disperat\ de via]\, iar pe de
alta, iminen]a mor]ii.
În timp ce se zb\tea în aceast\ situa]ie, ceva a schimbat cursul lucrurilor. Ceva simplu, care pentru al]ii poate c\
nu însemna nimic, pe când pentru ea a reprezentat cu adev\rat o interven]ie divin\. Domnul nostru Se str\duie[te
s\ intre în via]a noastr\ prin lucruri simple ca acesta, pentru ca harul prezen]ei Lui s\ o transforme într-un Rai p\mântesc, a[a cum ne [i zice înv\]\tura cea adev\rat\ c\ „Împ\r\]ia lui Dumnezeu este în\untrul nostru”. Astfel se confirm\
în modul cel mai ferm cu putin]\ preocuparea special\ [i
personal\ a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, grija Lui
pentru mântuirea tuturor [i a fiec\ruia în parte, deoarece
fiecare om reprezint\ un tezaur nepre]uit, un m\rg\ritar
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pre]ios, f\r\ seam\n [i se bucur\ de un loc unic în inima
Tat\lui Ceresc.
Evenimentul „simplu” pe care Atotîn]elepciunea lui
Dumnezeu l-a rânduit pentru salvarea asistentei bolnave
s-a petrecut în biroul unei doctori]e din spital. Aceasta s-a
întâmplat deoarece Domnul, fiind smerit [i simplu, evit\
trâmbi]\rile, lucrând de obicei din culise, prin intermediul
oamenilor, al „semenilor” buni, al apostolilor ocazionali [i
al celor care propov\duiesc Evanghelia în mod natural, în
special prin faptele lor bune.
Într-o zi, bolnava noastr\ se afla „întâmpl\tor” în biroul unei doctori]e. Uitându-se f\r\ s\ vrea în jur, aten]ia
i-a fost atras\ de iconi]a unui sfânt pe care nu-l mai v\zuse pân\ atunci, în ciuda vârstei sale de cincizeci de ani.
Privirea i-a fost r\pit\ de acest chip [i în interiorul ei s-a
n\scut dorin]a de a [ti mai multe despre el. I-a cerut, sfioas\, doctori]ei s\-i spun\ cine era sfântul. Aceasta, ca un
alt „samarinean milostiv”, a profitat de ocazia de a „turna
untdelemn [i vin” peste sufletul abia viu [i însetat al bolnavei. Chipul din icoan\ era al unui sfânt rus, al Sfântului
Episcop [i Doctor Luca, fa]\ de care doctori]a avea o evlavie
deosebit\. I-a vorbit despre via]a lui, despre trecerea pe care
o are în fa]a lui Dumnezeu [i despre nenum\ratele minuni
pe care le face cu ajutorul Domnului, precum [i despre mângâierea pe care o împarte cu d\rnicie tuturor celor care îi
cer cu credin]\ ajutorul.
Cuvintele „doctori]ei-apostol” au emo]ionat-o pe bolnav\
[i au f\cut-o s\ încerce s\ afle cât mai multe cu putin]\
despre Sfântul. Atunci doctori]a i-a d\ruit o carte despre
via]a lui, precum [i agheasm\ [i ulei de la m\n\stirea noastr\. De atunci, disperata bolnav\ l-a considerat pe Sfântul
Luca drept medicul ei personal. A[a de mare îi era încrederea în el, încât, de[i î[i programase o vizit\ la un farmacist
care le f\cea rost de plante medicinale bolnavilor de cancer, a renun]at la întâlnire [i [i-a pus toate speran]ele în
mâinile lui Dumnezeu [i în harul t\m\duitor al Sfântului
Luca. A[tept\rile ei nu au fost în[elate.
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Întrucât timpul trecea [i trebuia s\ înceap\ chimioterapia, a consultat doi profesori oncologi. Ace[tia au insistat
s\ analizeze [i ei tumoarea, dar rezultatele biopsiei au ie[it, în
mod ciudat, negative. Nu mai era nevoie de chimioterapie,
ci doar de supraveghere trimestrial\. Desigur, spre marea ei
bucurie [i lini[te, analizele f\cute dup\ primul trimestru (indicatori de cancer [i tomografie axial\) erau absolut normale.
***
Doamna Gheorghia K., filolog din Tesalonic, ne-a relatat minunea pe care a tr\it-o ea îns\[i, astfel:
„Cele dou\ luni de zile pe care le-am petrecut în spital
mi-au fost suficiente pentru a-mi analiza întreaga via]\ marcat\ de stres. Dou\ luni martor\ la suferin]a uman\ pe care,
în cei dou\zeci [i trei de ani ai mei, nu o mai tr\isem niciodat\ în acest fel.
Îmi vedeam simptomele, echimoze [i pete eritematoase
de mari dimensiuni, adic\ suprafe]e înro[ite, hematoame subcutanate la membrele inferioare. Am auzit diagnosticul —
«trombopenie de tip periferic» — [i trebuia s\ vedem ce anume
a declan[at aceast\ boal\. Medicii mi-au explicat c\ trombocitele sc\zuser\ sub limita admis\ [i eram supus\ pericolului în orice clip\. Din cauza lipsei trombocitelor, chiar [i
cea mai mic\ ran\ nu se mai putea vindeca. Întrucât to]i erau
îngrijora]i, iar medicii î[i puneau în mod serios problema
situa]iei mele, am fost supus\ la noi analize medicale [i am
v\zut c\, slav\ Domnului! cel pu]in în aceast\ prim\ faz\ nu
se punea problema cancerului.
În ciuda atmosferei ap\s\toare din clinica de hematologie a spitalului, trebuia s\ r\mân calm\ [i s\ m\ lupt în
adev\ratul sens al cuvântului s\ nu m\ las influen]at\ de
cazurile din jurul meu. S\ nu m\ identific cu oamenii de
lâng\ mine, care aveau leucemie sau alte forme de cancer.
Din motive u[or de în]eles, eu nu [tiam atunci cât de
serioas\ era situa]ia mea [i c\ zilnic via]a îmi era în pericol. Medicii, nelini[ti]i de e[ecul tratamentului f\cut timp
de o lun\ [i jum\tate, [i-au dat seama c\ o hemoragie se putea
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produce în orice clip\. Cel mai mult se temeau de hemoragia la cap [i de pericolul iminent al unui atac cerebral.
De la un moment dat, nelini[tea medicilor nu a mai
putut fi mascat\. Ne-am rugat la Dumnezeu s\ ne ajute, s\
pun\ cap\t acestei încerc\ri. Numai El m\ putea ajuta. M\
sim]eam cu totul în aer, pierdut\, v\zându-i pe doctori cum
se preg\tesc s\-mi fac\ opera]ia de splin\, de a c\rei eficien]\
nu erau siguri deloc.
În aceast\ situa]ie dificil\, p\rintele meu duhovnicesc,
trimis efectiv de Dumnezeu, mi-a vorbit despre Sfântul Luca.
Auzise cum stau lucrurile. A fost surprins s\ afle c\ am fost
internat\ pe 11 iunie 2004, în ziua când era s\rb\torit Sfântul. Tocmai mi-am g\sit protectorul în persoana Sfântului.
Mi-a adus spre închinare o icoan\ a lui [i un fragment din
sfintele sale moa[te. Împreun\ cu întreaga mea familie l-am
rugat cu c\ldur\ s\ ne ajute.
Nelini[ti]i, ne preg\team de opera]ia sortit\ unor rezultate nesigure. Dumnezeu, pentru rug\ciunile Sfântului
Luca, l-a luminat pe medicul care m\ îngrijea [i, înainte de
a efectua interven]ia chirurgical\, a încercat cu un medicament foarte scump, despre care se [tia c\, la nivel interna]ional, vindecase doar trei pacien]i americani, în vârst\ de
77, 74 [i respectiv 71 de ani, care sufereau de o boal\ asem\n\toare, dar nu identic\. Minunea s-a s\vâr[it. Medicamentul a ac]ionat, în ciuda faptului c\ probabilitatea de a ridica num\rul trombocitelor era foarte sc\zut\, dac\ nu chiar
inexistent\. Mai exact, Sfântul care m-a protejat în tot acest
r\stimp a mai f\cut o minune! Num\rul trombocitelor a
crescut suficient de mult în curs de trei zile, astfel încât pe
6 august am fost externat\ din spital. Timp de un an, am
întrerupt orice fel de tratament, deoarece medicul nu a mai
depistat nici un simptom al bolii cronice pe care mi-o descoperise. Am revenit la valorile normale, evitând interven]ia chirurgical\ [i realizând cât de mare este puterea lui
Dumnezeu [i dragostea Lui fa]\ de noi, oamenii.”
Nu dorim s\ ad\ug\m nimic [i nici s\ coment\m cele
m\rturisite atât de frumos de doamna Gheorghia K. despre
vindecarea ei minunat\. Nu putem îns\ s\ nu ne minun\m
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[i noi împreun\ cu ea [i s\ Îl sl\vim pe Dumnezeu pentru
nem\rginita Lui milostivire [i dragoste, dar ne întoarcem
fa]a cu recuno[tin]\ [i spre Sfântul Luca, eminentul doctor
filantrop.
***
Întâmpl\rile miraculoase povestite mai sus reprezint\
doar o parte din minunile pe care le-a f\cut Sfântul Luca în
regiunea noastr\. Cei care au beneficiat de ajutorul vindec\tor al Sfântului Luca, precum leprosul recunosc\tor din
Evanghelie, au venit la noi [i ni le-au m\rturisit, spre slava
lui Dumnezeu [i spre cinstirea Sfântului S\u. Ne este necunoscut — nu [i lui Dumnezeu — num\rul minunilor care,
cu ajutorul Sfântului, s-au f\cut altor oameni, despre care
poate c\ nu vom afla niciodat\ [i nu se vor înscrie în paginile unei c\r]i asem\n\toare cu aceasta. Mul]i din smerenie, al]ii din sensibilitate, [i al]ii din simplul motiv c\ nu
au sesizat interven]ia discret\ a Sfântului în via]a lor vor
p\stra în inima lor ca pe un m\rg\ritar pre]ios darul ceresc
al grijii [i ajutorului Sfântului.
Noi, a[a cum am men]ionat [i la începutul relat\rii acestor minuni, am considerat c\ este bine s\ urm\m prima
cale, adic\ a public\rii minunilor, pentru a deveni cu to]ii —
noi, cei ce form\m Biserica sau Trupul lui Hristos,— p\rta[i bucuriei fra]ilor no[tri ajuta]i de el. Aceasta întrucât
atunci când un membru al Bisericii lui Hristos se bucur\ [i
este fericit, cu to]ii trebuie s\ lu\m parte la bucuria lui cereasc\, deoarece ea nu este nimic altceva decât produsul [i
rezultatul dragostei nesfâr[ite a lui Dumnezeu P\rintele
nostru pentru fiecare dintre noi.
O asemenea str\danie cap\t\ în zilele noastre [i o alt\
dimensiune. Fiind informa]i despre aceste purt\ri de grij\
[i interven]ii ale lui Dumnezeu, mul]i cre[tini din zilele noastre atra[i de fel de fel de „Sirene” contemporane, afla]i singuri [i neajutora]i în fa]a ispitelor [i a provoc\rilor lumii,
prind foarte mult curaj. Con[tientizeaz\ astfel c\ nu sunt
singuri în lupta pe care o duc, ci Îl au al\turi pe P\rintele
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lor iubitor [i pe sfin]ii Lui, care le sunt al\turi în fiecare
clip\ a vie]ii, chiar [i atunci când pare c\ totul este pierdut
sau toate i-au tr\dat... Atunci este timpul lui Dumnezeu,
timpul Învierii [i al Vie]ii...
S\-L sl\vim deci, fra]ii mei, pe Dumnezeu Cel Sfânt [i
Mântuitorul nostru, pentru c\, pe lâng\ to]i ace[ti sfin]i „sus]in\tori” pe care ni i-a descoperit dintotdeauna [i va continua
s\-i descopere pân\ la sfâr[itul istoriei, ne-a mai d\ruit un
sfânt nou, un smerit [i mult încercat episcop al p\mântului
rusesc, un om universal al Bisericii lui Hristos, pe Sfântul
Luca, Arhiepiscopul Simferopolului, doctorul t\m\duitor f\r\
de argin]i, pe ocrotitorul [i sprijinitorul nostru al tuturor.
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Luminânda Sfântului Luca Doctorul,
Arhiepiscopul Simferopolului
Pe bunul p\stor al lui Hristos,
pe Luca al Simferopolului,
pe dreptarul doctorilor,
care M\n\stirea Dovra
sub p\rinteasca sa ocrotire grabnic a luat,
cu cânt\ri s\-l cinstim.
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M\n\stirea Panagia Dovra.
Racla de aur `n care se g\sesc p\r]i din moa[tele Sf=ntului Luca
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EPILOG
Încheind redactarea acestei mici c\r]i, a[ dori s\-I
mul]umesc din adâncul inimii mai întâi Bunului Dumnezeu, nu numai pentru c\ m-a învrednicit s\ m\ fac p\rta[
acestor lucruri minunate, pe care Harul cel nem\rginit [i
negr\ita Lui dragoste le realizeaz\ în poporul S\u, ci [i
pentru c\, prin intermediul smeritei mele scrieri — devenit\ un fel de „canal de comunicare” —, aceste lucruri minunate pot ajunge [i în inimile multor altor fra]i întru Hristos.
Simt nevoia s\-mi exprim recuno[tin]a [i evlavia fa]\
de Sfântul Luca, cel care mi-a dat posibilitatea s\ r\spund
la marele dar pe care mi l-a f\cut, fie doar [i în acest mod
neînsemnat, scriind o carte simpl\ despre el (chiar dac\
prin ea el este mai mult nedrept\]it, întrucât este mult inferioar\ m\re]iei lui).
Mul]umesc, de asemenea, Înaltpreasfin]itului Panteleimon, Mitropolitul Veriei, Nausei [i Kampaniei, din a
c\rui ini]iativ\ [i cu a c\rui binecuvântare s-a început [i s-a
finalizat aceast\ mic\ lucrare. Ar fi o sc\dere s\ nu adresez mul]umiri atât venerabilului P\rinte Stare] al Sfintei
M\n\stiri Panaghia Dovra, Preacuviosul Arhimandrit Panteleimon Korfiotakis, cât [i monahului Gheorghios Kutmeridis,
pentru ajutorul pe care mi l-au oferit. Mul]umesc, de asemenea, tuturor fra]ilor clerici [i laici care au avut bun\voin]a s\ ne aduc\ la cuno[tin]\ minunile Sfântului Luca, pe
care le-au tr\it ei în[i[i, rude sau prieteni de-ai lor.
Ajuns în acest punct, doresc — exprimând [i sentimentele
Înaltpreasfin]itului nostru Mitropolit, ca [i pe ale p\rin]ilor
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m\n\stirii noastre — s\ mul]umesc Preacuviosului P\rintelui Stare] al M\n\stirii Sagmata, Arhimandrit Nektarios
Antonopoulos. Îi mul]umim, mai întâi, pentru c\ datorit\
neobositelor str\danii, zelului misionar [i activit\]ii sale literare Sfântul Luca a devenit cunoscut nu numai în m\n\stirea noastr\, ci [i în întreaga noastr\ ]ar\ ortodox\. În al
doilea rând (pentru noi, la fel de important ca [i primul), deoarece, datorit\ lui, m\n\stirea noastr\ a dobândit nepre]uitul tezaur al moa[telor Sfântului, f\când ca Sfântul provenit de pe t\râm rusesc, necunoscut nou\ pân\ atunci, s\
fie num\rat printre ocrotitorii a[ez\mântului nostru monahal [i ai locuitorilor întregii regiuni din jur.
Înainte de a încheia aceast\ ultim\ parte, a[ dori s\-mi
îndrept iar\[i aten]ia asupra cinstitei [i iubitei persoane a
Sfântului Luca [i s\-l rog ca, pe de o parte, s\-mi ierte mie,
neexperimentatului autor al acestei c\r]i închinate lui, lipsurile [i stâng\ciile [i s\ binecuvânteze ceea ce, eventual,
este bun în ea, pentru ca s\ le foloseasc\ duhovnice[te tuturor celor care o vor citi. Pe de alt\ parte, ca om, îl rog s\
m\ adauge [i pe mine, p\c\tosul, în [irul lung de oameni
pe care îi are sub ocrotirea [i îi pomene[te în rug\ciunile lui,
pentru ca s\ nu mi se întâmple ceea ce [i în Scriptur\ se zice:
„Pe al]ii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate s\ Se mântuiasc\”
(Matei 27, 42).

Arhim. Dionisios ANTHOPOULOS
Sfânta M\n\stire Panaghia Dovra
Iarna anului 2005
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Coperta 1: Sfântul Luca, episcopul medic, icoan\ recent\ în
stil bizantin. Lucrare a pictorului Bogdan Theodorou, Sfânta M\n\stire Panaghia Dovra.
Coperta 4: Sfântul Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului, portret recent.
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