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TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ 
 

CÂTEVA ÎNSEMNĂRI CU PRIVIRE LA LOCUL 
TĂMĂDUIRII ÎN BISERICĂ 

 
Pr. Prof. Univ. Dr. IOAN BĂJĂU1 

 
Anul acesta, Biserica Ortodoxă Romană a avut în central atenţiei studiul şi 
cercetarea Tainei Sfantului Maslu, înţelegerea cât mai corectă a importanţei 
ei în viaţa drepmăritorilor creştini. Lucare cu obârşii dumnezeieşti, instituită 
de Mântuitorul Însuşi, Sfântul Maslu aduce permanent în viaţa 
credincioşilor bogăţie de tămăduiri, iertare de păcate şi mai ales dragoste 
spre împlinirea pelerinajului către Patria Cerească. 
 Taina Sfatului Maslu a fost instituită de Însuşi Domnul Iisus Hristos 
prin lucrarea Sa mântuitoare asupra neamului omenesc, vindecând pe cei 
suferinzi şi bolnavi sufleteşte şi trupeste, împletind propovăduirea 
Evangheliei cu tămăduirile pe care permanent le săvârşea. Fiind Izvorul 
vieţii şi al sănătăţii, oamenii Îl cautau şi Îl doreau. Şi întrucât traiau mai mult 
sub imperativele vieţii trupeşti, se arătau adeseori entuziasmaţi de minunile 
săvârşite asupra lor, deşi Mântuitorul vrea ca ei să culeagă, atât roadele 
trupeşti, cât şi cele sufleteşti. Mantuitorul le-a împărtăşit Sfinţilor Apostoli 
şi Ucenicilor care Îl însoţeau darul tămăduirilor chiar în timpul activităţii 
Sale, pentru a le întări şi mai mult autoritatea. În această împrejurare, 
Domnul li s-a adresat acestora prin cuvintele: „Mergând, propovăduiţi, 
zicând: S-a apropiat Împărăţia Cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, 
înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi 
luat, în dar să daţi” (Matei 10, 7, 8; Luca 10, 8, 9).  Tot în acest sens, Sfântul 
Evanghelist Luca prezintă şi sensul terapeutic al lucrărilor, exprimat în 
bucuria negrăită a ucenicilor întorşi din misiune: „Doamne, şi demonii ni se 
supun în numele Tău” (Luca 10, 17), la care Domnul le-a răspuns: „Nu vă 
miraţi de aceasta că duhurile vi se pleacă, ci bucuraţi-vă că numele vostru 
este scris în ceruri” (Luca 10, 20). 
  
„Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura” 
Aceste vindecări, săvârşite de Sfinţii Apostoli şi Ucenici (menţionăm aici că 
Sfântul Luca se referea la cel 70 de Ucenici), s-au săvârşit direct de ei, graţie 
împuternicirii date lor de Domnul, prin trimiterea la propovăduirea 

                         
1 Fost cadru didactic al Facultăţii de Teologie din Craiova pe disciplina Catehetică-
Omiletică. 
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Evangheliei, ce trebuia însoţită de minunile pe care le săvârşeau, acestea 
făcând aşadar parte din miniunea ce le fusese încredinţată. acelaşi lucru ni-l 
dă de înţeles şi Sfântul Apostol Marcu în epilogul Evangheliei sale, unde 
vorbeşte de trimiterea Sfântilor Apostoli în misiunea de propovoduire, după 
Dumnezeiasca Înviere: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia 
la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va 
crede se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în 
numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână 
şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi 
îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Marcu 16, 15-18). Deci, aceste 
vindecări la care se referea Sfântul Apostol Marcu, privesc pe Sfinţii 
Apostoli trimişi şi împuterniciţi de Mântuitorul, fiindcă punerea mâinilor 
este un act propriu lor, devenit, după Cinzecime, act sacerdotal şi continuat 
în Biserică prin episcopi. 
  
Tămăduire săvârşită „în numele lui Hristos” 
Dacă analizăm latura istorică şi faptică a acestui episod biblic, ajungem la 
cuvintele Sfântul Marcu relatează că Sfinţii Apostoli: „pornind, au 
propovoduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul prin 
semnele care urmau” (Marcu 15, 20). La rândul său, Sfântul Luca 
consemnează în Faptele Sfinţilor Apostoli, că Sfinţii Petru şi Ioan, fiind 
întrebaţi în sinedriu cu ce putere sau în al cărui nume au săvârşit 
vinedecarea ologului, au răspuns că „în numele lui Iisus Nazarineanul” 
(Fapte 4, 8-10). De aici înţelegem că, Sfinţii Apostoli, ca trimişi şi 
împuterniciţi ai Domnului după Înălţarea Sa la cer, au continuat lucrarea 
tămăduitoare învăţând şi săvârşind minuni în numele Său. Această lucrare se 
va continua şi după Pogorârea Sfântului Duh, întărând nou înfiinţata 
Biserică a lui Hristos: „Multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin 
Apostoli” (Fapte 2, 43), aşa cum vedem din cazul Sfinţilor Apostoli Petru şi 
Ioan, din martiriul Sfântului Arhidiacon Ştefan sau din activitatea Sfântului 
Apostol Pavel. 
            Minunile vindecărilor răscoleau simţurile şi îi trezeau la adevărul 
mântuitor pe creştinii veacului apostolic şi de mai târziu, de pe întreg cursul 
istoriei creştine. Pornind de aici, admosfera de sfinţenie instaurată, credinţa 
celor bolnavi şi a celor ce-i însoţeau şi se rugau pentru ei, prin puterea 
Sfinţilor Apostoli, a devenit adevărate mijloace de vindecare. Totodată, la 
rândul ei, minunea întărea credinţa celor în cauză. Toate acestea au loc în 
cadrul instituţional al Sfintei Biserici, al săvârşirii Sfintelor Taine şi Ierurgii 
de către ierarhia slujitoare, fără a se exclude nici evlavia şi participarea 
activă a credincioşilor creştini, dar nici a i se da acesteia din urmă o putere 
separată. 
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Dumenesinea eclesială a tămăduirii 
Cazul harismelor, de vindecări şi alte daruri minunate în perioada 
apostolică, este o realitate incontestabilă care trebuie înţelească în acelaşi 
cadru eclesial. Contextul acesta implică privirea Bisericii ca Trup Tainic al 
Domnului, din care fac parte, ca mădulare, toţi credincioşii creştini şi 
bineînţeles Ierarhia, toate aceste elemente articulate întocmai încheieturilor 
unui corp, după expresia lui A. Homiacov. Prin urmare, toată această 
simbioză menţine unitatea şi face ca harul să reverse sfinţenia din care se 
alimenetează minunile şi tămăduirile de tot felul. Despre acestea dă mărturie 
şi Sfântul Apostol Iacov în epistola sa, unde găsim temei despre Taina 
Sfântului Maslu care era săvârşită în perioada apostolică: „Este vreunul 
dintre voi în suferinţă? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte 
psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se 
roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi 
rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va 
fi făcut păcate se vor ierta lui” (Iacov 5, 13-15). 
Actul mirungerii, ca şi al punerii mâinilor aparţine ierarhiei (episcopului şi 
preoţilor), dar şi efectul Tainei, vindecarea şi iertarea păcatelor. Cu toate 
acetea, nu se poate face o delimitare între spaţiul harismatic şi cel eclesial. 
Sfântul Apostol Pavel a lămurit pentru totdeauna această relaţie, scriindu-le 
corintenilor, care nu numai că excelau în harisme, dar uneori exagerau, 
precizându-le: „Voi sunteţi Trupul lui Hristos şi mădulare fiecare în parte” 
(I. Corinteni 12, 7). În acest context, el arată că dragostea este cea mai mare 
harismă şi trebuie să stea ca dovadă, întrucât „nu cade niciodată” (I. 
Corinteni 13, 8). 
            Viaţa Bisericii a dovedit că această legătură dintre sacramental şi 
harismatic rămâne indistructibilă. Au arătat-o sfinţii, făcătorii de mununi şi 
tămăduitorii de boli trupeşti şi sufleteşti (care erau clerici, dar şi simpli 
creştini), ale cător moaşte purtătoare de har rămân mărturii ale lucrării lui 
Dumnezeu în ei şi prin ei. 
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LEGĂTURA DINTRE DOI SFINŢI ORIENTALI: ISAAC 
SIRUL ŞI MARCU ASCETUL 

 
Pr. Dr. GHEORGHE IONAŞCU2 

 
Sfântul Isaac Sirul (1) s-a născut în Beit Qatraye (actualul Qatar) la 
începutul secolului II. La început a dus viaţă singuratică, pentru ca între 676 
– 680 să fie hirotonit episcop de Ninive de către catolicosul Mar Gheorghe, 
din Seleucia-Ctesifon. Va părăsi episcopatul după numai cinci luni, 
reîntorcându-se la viaţa singuratică în Beit Huzaye (actualul Iran). Aici a 
rămas printre singuraticii de pe Muntele Matut, ajungând apoi în mănăstirea 
lui Rabban Shabur, din regiune, unde a şi murit. Efortul îndelungat în cititul 
scripturilor l-a făcut să-şi piardă vederea, astfel că ucenicii i-au aşternut în 
scris învăţăturile lui Isaac. În ceea ce priveşte influenţa Sf. Marcu Ascetul 
asupra Sf. Isaac, ea se găseşte în învăţăturta Sf. Marcu despre rugăciune, 
despre „importanţa nevoinţelor şi a greutăţilor pentru desăvârşirea omului, 
temă în care manifestă o înrudire cu Marcu Ascetul”(2) care afirmă că: „Cel 
ce se roagă întru cuminţenie rabdă cele ce vin asupra-i. Iar cel ce ţine minte 
răul încă nu s-a rugat curat”(3); „Cel ce a împlinit o poruncă să aştepte ispita 
pentru ea. Căci dragostea faţă de Hristos se probează prin cele 
potrivnice”(4), sau „Când diavolul vede că mintea s-a rugat din inimă, aduce 
ispite mari şi răutăcios uneltite. Căci nu vrea să stingă virtuţi mici prin ispite 
mari”(5). Sf. Isaac spune că avem de luptat cu ispite neaşteptate, pentru că 
în mişcările lui rămâne supus faţă de ceea ce vine din afară şi îl chinuie, 
fiind nevoie să ne rugăm pentru a găsi scăparea la Dumnezeu, Care are 
putere peste toate şi fără de care nimic nu este cu putinţă (6). „Bine a zis 
fericitul Marcu Singuraticul: „Cine se roagă cu discernământ suferă aievea 
ceea ce i se întâmplă (Despre legea duhovnicească, 113)…. E neapărată 
nevoie ca oricine se roagă cu discernământ să facă din acel foarte bun 
cuvânt care e rugăciunea făcută cu discernământ o armă pentru lupta 
împotriva trupului. Şi aşa ea îl aprinde cu iubirea pentru cele viitoare pe care 
o mişcă în cel ce se roagă cunoaştera acelor lucruri. Iar când prin aceasta el 
este gata să se împotrivească firii şi să deosebească între ceea ce îi este 
propriu şi ceea ce îi vine minţii de la trup, atunci e nevoie ca el să ceară o şi 
mai mare putere, ca să sufere tot ce urmează. Înţelesurile care vin din 
rugăciune şi darurile cuprinse în ea fac aşa încât prin nădejde în ochii celui 
ce roagă greutăţile întâlnite să pară a fi nimic, chiar dacă ar fi foarte aspre.… 

                         
2 Preot slujitor la Biserica „Înălţarea Domnului” din Protoieria Târgu Jiu Sud, municipiu 
Târgu Jiu; cadru didactic al Liceului Teologic „Sfântul  Nicodim” din Târgu Jiu. 
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Fericitul Marcu vorbeşte şi el despre asprele lupte care se iscă ca urmare a 
înţelesurilor rugăciunii şi a înţelegerii ce se descoperă în ea, făcându-ne în 
stare pe pământ ca, prin exemplul celor viitoare, să ne mutăm în afara 
trupului, ele ne impun în chip necesar să îndurăm ca şi cum le-am aştepta 
furtunile care se iscă: căci, fie că vin de la fire, fie că vin de la demoni, fie 
că vin de la oameni, asemenea ispite se înalţă împotriva celui ce iubeşte să 
umble pe această cale”(7). 
        Vorbind despre rugăciune Sf. Isaac spune că, ea este „cerere, grijă şi 
dorirea de ceva: fie izbăvirea de relele de aici sau de cele viitoare, fie 
dorinţa celor făgăduite sau cererea a ceva prin care omul să fie ajutat să se 
apropie de Dumnezeu. În aceste mişcări se cuprind toate formele rugăciunii. 
Iar curăţia sau necurăţia ei sunt aşa: când în clipa în care înţelegerea e gata 
să aducă jertfă una din mişcările de care am vorbit, în ea se amestecă un 
gând străin sau o împrăştiere, ea se numeşte necurată, fiindcă a pus pe 
altarul Domnului, care e inima, stâlp spiritual [Fc. 28, 18] (8), animale 
necurate. Când însă înţelegerea se predă cu dor uneia din aceste mişcări 
potrivit cu nevoile momentului, iar din pricina marii ei stârniri, privirea 
mişcării ei din ochiul credinţei e atrasă dincolo de catapeteasma inimii, iar 
intrările sufletului sunt închise împotriva gândurilor străine numite ”fii 
străini”, cărora Legea nu le îngăduie să intre în cortul mărturiei [Iz. 44, 7, 9] 
(9), aceasta se numeşte [de Părinţi (10)] jertfă primită a inimii şi rugăciune 
curată, şi hotarele ajung până aici. Ce este după aceasta nu mai poate fi 
numit rugăciune”(11). 
      Rugăciunea curată (continuă) este mai importantă decât orice altă 
slujbă, de aceea el scriind pentru monahii eremiţi, care după o perioadă 
petrecută în mănăstiri s-au retras în singurătate, arată că ei trebuie să 
urmărească ceea ce este mai important, astfel că cel ce a primit rugăciunea 
curată nu greşeşte dacă va neglija slujba canonică, pe când dacă aprimit-o în 
parte, în cealaltă parte trebuie să împlinească slujba canonică, căci 
împlinindu-o pe aceasta cu râvnă vei fi luminat din nou şi vei ajunge la 
rugăciunea curată continuă. „Când e vremea unui lucru de seamă, nu te 
întoarce spre un lucru neînsemnat, spunea în chip acoperit fericitul Marcu 
[Ascetul](12), fiindcă ştia că nu toată lumea atinge rugăciunea curată. Dar 
cei care o ating învaţă din dulceaţa ei că nu este lucru mai mare decât ea. 
Când eşti lipsit de ea, atunci e bine să nu neglijezi slujba canonică. Dacă ai 
primit-o în parte, atunci în cealaltă parte ţine slujba canonică până la ultima 
suflare; căci râvna ta pentru slujbă te va face să fii luminat din nou şi să 
ajungi la rugăciunea continuă”(13). 
         Sf. Isaac arată că lucrarea de căpetenie este lucrarea meditaţiei, a 
contemplării şi a rugăciunii lăuntrice, pentru că virtuţile sunt desăvârşite de 
cunoaştere, altfel sufletul este în întuneric. Virtuţile exterioare sunt 
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considerate bune pentru oamenii din lume şi pentru cei din chinovii, pentru 
a ajunge la lucrarea ascunsă. Fără a neglija pravila de rugăciune, la care 
Isaac ţine ca reacţie împotriva messalienilor care pretindeau că rugăciunea 
curată este suficientă faţă de orice lucrare, însă cel singuratic nu trebuie să 
se ocupe peste măsură de rânduiala psalmilor, atunci când va fi atras mai 
presus de el, pentru a înţelege sensurile duhovniceşti ascunse în versete. 
Rugăciunea  trebuie să-l introducă în lucrarea ascunsă, în adâncul său, în 
inima sa unde se află Sfânta Sfintelor. De aceea urmându-l pe Sf. Marcu 
precizează: „Făptuirea trupească însoţită de o minte nelucrătoare e deşartă şi 
nefolositoare, şi adevărate sunt cuvintele fericitului Marcu [Monahul]: 
”Mulţi sunt cei ce socotesc că lucrează dreptatea, dar care prin gândurile lor 
rele îşi surpă faptele bune”(14). Căci cel a cărui gândire nu e ocupată de 
lucrarea ascunsă, de cugetarea necontenită la cunoaştere şi de meditare, îşi 
are gândurile libere pentru tot felul de lucruri deşarte”(15). 
      De asemenea Sfântul Isaac, urmându-l pe Sf. Marcu, face deosebire 
între cunoaşterea lucrurilor care urmează lucrării ascetice şi ”cunoaşterea 
adevărului”, ca urmare a ridicării minţii mai presus de orice şi meditarea 
continuă la Dumnezeu. „Una e cunoaşterea şi puterea ei când se ocupă de 
virtute, şi alta cea care constă în reflecţia inteligenţei asupra lui Dumnezeu, 
cum spune fericitul Marcu Monahul: ”Una e cunoaşterea lucrurilor, şi alta 
cea a adevărului. Pe cât e mai înalt soarele decât luna, pe atât e mai înaltă şi 
mai folositoare cea de-a doua decât cea dintâi”(16). El numeşte ”cunoaştere 
a lucrurilor” ceea ce ia naştere din lucrarea [ascetică] şi din luptele 
împotriva patimilor. Omul devine înţelept în poruncile care au fost aşezate 
potrivit unei legi, meditând la ele şi folosindu-se de ele. ”Cunoaşterea 
adevărului” însă străluceşte din ridicarea minţii mai presus de orice şi din 
meditarea continuă la Dumnezeu, şi numai prin nădejde este ea ridicată până 
la Dumnezeu (17). Această cunoaştere nu ne învaţă nimic despre patimi, 
nici despre lucrare [ascetică], ci ne cufundă undeva departe de lupte şi de 
gândirea la ele şi amestecă mişcările noastre cu Dumnezeu”(18).  
       Vorbind despre patima iubirii de stăpânire de care suferă cei bolnavi 
din dorinţa de a-i îndrepta pe alţii, Sfântul Isaac Sirul spune că ea este 
întâlnită la cei părăsiţi de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, mai ales dacă nu 
eşti  egumen. De asemenea el îndeamnă să nu dorim să cunoaştem greşelile 
altora pentru a nu ne întina mintea, păstrându-le în amintire. Dacă vrei 
îndreptarea lui, roagă-te pentru el. În schimb dacăţi îţi este ucenic sau 
slujitor, sfătuieşte-l o singură dată, şi dacă nu se îndreaptă, desparte-te de el. 
Aceasta este calea singuraticilor desăvârşiţi. „Bagă de seamă să nu te laşi 
stăpânit de patima celor ce se îmbolnăvesc din dorinţa de a-i îndrepta pe alţii 
şi vor să fie cu de la sine putere cenzorii şi îndreptătorii tuturor defectelor 
celorlalţi. Aceasta este o patimă deosebit de aspră şi ea se vede mai ales la 
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cei părăsiţi de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Mai ales dacă nu eşti 
egumen, nici întâi-stătător (19), ci una din slugi şi mai sunt şi alţii ca tine. 
Fiindcă acest lucru e treaba egumenilor (20). Dacă-mi vei spune:”Fac asta 
din iubire”, atunci nu cere de la tine această iubire (21). Căci e mai bine să 
cazi în desfrânare decât în această boală. Nu vorbi de rău pe nimeni, nici nu 
fă aluzie la greşelile lui în faţa altora, chiar dacă aceştia îţi vor spune: 
”Trebuie să cunoşti bine slăbiciunile lui”. Spune-le acestora: ”Nu cunosc 
acest lucru. Şi chiar dacă aş fi auzit câte ceva, din pricina rănilor sufletului 
meu nu mi-aş fi îngăduit să le păstrez în amintire sau să mă gândesc la 
ele”(22). Dacă iubirea lui Dumnezeu e în tine, pregăteşte în rugăciune 
tămăduirea sufletului său şi lasă îndreptarea lui pe seama lui Dumnezeu 
Care e mai înţelept decât tine(23). Dacă Dumnezeu nu ajunge să-l îndrepte 
atunci când te rogi, cu atât mai puţin o vei putea face prin propriile tale 
puteri. Dacă e ucenicul sau slujitorul tău, spune-i atunci un cuvânt, o singură 
dată, şi dacă nu se îndreaptă, desparte-te de el (24). Aceasta-i calea urmată 
de singuraticii desăvârşiţi care-şi păzesc sufletul. Dacă e prietenul tău şi se 
ascunde de mai mulţi şi de oameni încercaţi, depărtează-te de el, mai ales 
dacă-şi cunoaşte defectul şi îşi ştie ruşinea, dar dispreţuieşte mustrarea”(25). 
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16. Despre cei ce-şi închipuie…, 144, p. 268. 
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Ibidem, 129, p. 266; „Dacă ai fost rânduit să porunceşti fraţilor, păzeşte 
rânduiala ta şi să nu treci sub tăcere cele cuvenite, de frica celor ce se 
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”iertaţi şi veţi fi iertaţi”, Ibidem, 211, p. 275; Altfel „acela care cedează 
ucenicului când se împotriveşte unde nu trebuie îl rătăceşte în privinţa acelui 
lucru şi-l pregăteşte să nesocotească rânduielile supunerii. Cel ce sfătuieşte 
sau mustră întru frica lui Dumnezeu pe acela care păcătuieşte îşi câştigă 
sieşi virtutea opusă greşelii. Iar cel ce ţine minte răul şi osândeşte cu răutate 
cade în aceeaşi patimă, după legea duhovnicească”, Ibidem, 182-183, p. 272. 
21. „Celui ce nu se află în ascultarea ta să nu-i aduci greşală în faţă. Căci 
aceasta ţine mai mult de stăpânire, decât de sfătuire”, Ibidem, 178, p. 272. 
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de lucru aminţii tale”, Despre legea duhovnicească, 63, p. 242;  „Nu voi să 
auzi răutăţile străine; căci printr-o asemenea voinţă de-a auzi se sapă şi în 
tine trăsăturile răutăţilor”, Ibidem, 152, p. 249. 
23. Sf. Marcu spune că mustrarea este diferită, dar mai folositoare este 
rugăciunea. „Este o mustrare din răutate sau din răzbunare şi este alta întru 
frica de Dumnezeu şi pentru adevăr . Pe cel ce a încetat de-a mai păcătui şi 
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s-a pocăit nu-l mai mustra ; iar de zici că pentru Dumnezeu îl mustri, mai 
întâi descoperă-ţi păcatele tale”, Despre legea duhovnicească, 38-39, p. 240, 
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IISUS HRISTOS, BIRUITORUL IADULUI 
 

Pr. GHEORGHE POPESCU3 
 
Pogorârea la iad a Mântuitorului reprezintă unul dintre cele mai tainice, mai 
enigmatice şi mai inexplicabile evenimente din istoria omenirii. În lumea 
creştină contemporană acest eveniment este diferit înţeles. 
 Care a fost concepţia Bisericii primare? Ce ne spun sursele creştine 
timpurii despre Pogorârea la iad? Care este poziţia Bisericii Ortodoxe în 
această privinţă? Ce spun Sfinţii Părinţi? Care este semnificaţia 
soteriologică a pogorârii la iad a lui Hristos din punct de vedere ortodox? 
Studiul episcopului Ilarion Alfeyev (Episcop Ilarion Alfeyev, Hristos, 
biruitorul iadului. Pogorârea la iad în perspectivă ortodoxă, traducere din 
limba engleză de Cristian Vajea, Editura Sofia, 2009) încearcă să aducă 
lămurire la toate aceste întrebări, iar părerea unanimă este cuprinsă în 
scrierile părinţilor; cât de convingător este autorul acestui studiu despre 
coborârea la iad a Mântuitorului şi restaurarea omului, rămâne la latitudinea 
fiecărui cititor şi a propriei puteri de înţelegere să aprecieze. Fără a încerca 
întreprinderea unui act similar, să încercăm totuşi să ne apropiem cu mintea 
şi sufletul de acest mare şi tainic moment al iconomiei mântuirii noastre. 
 Sfântul Atanasie cel Mare ne spune că Dumnezeu nu i-a dat omului 
numai existenţă, ci şi capacitatea de cunoaştere. De aceea le-a dăruit 
oamenilor ceva mai mult, i-a făcut după chipul Său, împărtăşindu-le astfel 
ceva şi din puterea Cuvântului Său – a Logosului, pentru ca să se poată 
menţine în fericire şi să poată trăi în rai viaţa cea adevărată (a sfinţilor). 
Când fiinţa lor s-a corupt şi au devenit răi, atunci au căzut în afara vieţii 
raiului, în moarte şi stricăciune (De incartione Verbi – Despre întruparea 
Cuvântului, cap. III). Păcatul strămoşesc a adus primilor oameni pierderea 
harului lui Dumnezeu, adică ruperea legăturii cu Dumnezeu, cu ei înşişi şi 
cu lumea (Hristu Andrutsos, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, traducere de pr. 
D. Stăniloae, p. 160, 166). Acest păcat a dus la slăbirea, diminuarea, 
micşorarea chipului lui Dumnezeu în om, prin întunecarea parţială a 
puterilor sufletului şi înclinarea omului spre concupiscenţă, mai mult spre 
rău decât spre bine. Dar această slăbire nu înseamnă ştergerea sau stingerea 
completă a chipului lui Dumnezeu în om. Prin păcatul strămoşesc, primii 
oameni au pierdut putinţa de a nu muri (posse non mori) (Sf. Chiril al 
Alexandriei, Comentariu la Scrisoarea către Romani, 5, 18, Migne PG, 
LXXIV, col. 789). Prin păcatul lor, primii oameni şi-au pierdut liniştea 
desăvârşită a trupului, căci păcatul a trezit în ei pofta cărnii. Despărţiţi de 
                         
3 Parohia Pocruia, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj. 
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cele veşnice şi lunecând spre piericiune, trupurile lor s-au deschis plăcerilor 
şi necurăţiilor. Pierzând harul care-i acoperea, firea întreagă s-a îmbolnăvit 
de păcat, „prin neascultarea unuia singur”( IBIDEM; cf. Învăţătura de 
credinţă creştină ortodoxă, Ed. IBMBOR, Bucureşti 1992, p.65). 
 Pedeapsa cea mai mare a păcatului a fost moartea, care, potrivit 
Sfântului Apostol Pavel, este plata păcatului (Romani VI, 23 – cf. Iacov I, 
15; I Corinteni XV, 22). Nu trebuie să se creadă că Adam şi Eva şi-au atras 
această pedeapsă pentru că au mâncat dintr-un anumit pom purtător de 
nenorociri şi de moarte, ci numai pentru că au călcat porunca dumnezeiască 
(Teofil al Antiohiei, Către Autolic, 2, 25; Migne, PG, VI, col. 1092). Sfântul 
Atanasie spune: Fiindu-I milă de neamul nostru şi înduioşându-Se de 
slăbiciunea noastră şi mişcat de stricăciunea noastră şi nesuferind 
stricăciunea morţii asupra noastră, ca să nu piară ceea ce a făcut şi ca să nu 
se zădărnicească lucrarea Tatălui, (Fiul) Îşi ia trup şi acesta nu deosebit de al 
nostru… şi dă morţii propriul Său Trup(Sf. Atanasie cel Mare, Despre 
întruparea Cuvântului, cap.8, Bucureşti, 1905, p. 29; Idem, Scrieri, partea I, 
PSB, nr. 15, Capitolul II: Întruparea Cuvântului – condiţie a biruinţei morţii 
şi a dăruirii nestricăciunii, Bucureşti 1987, p. 99). Astfel, Dumnezeu a arătat 
oamenilor marea Sa dragoste ce le-o poartă, când pentru ei şi a lor mântuire, 
L-a trimis pe Fiul Său în lume ca om, dându-L morţii pe cruce. Despre 
această iubire ne spune chiar Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a venit în lume: că 
aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât şi pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, 
ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan III, 16). 
 Părintele Stăniloae spunea că dacă Fiul lui Dumnezeu a deplasat, 
prin naşterea ca om din Fecioară, legea rigidă adusă de păcat, iar prin 
înviere S-a ridicat peste puterea morţii, ca altă formă a legii rigide a materiei 
trupului în viaţa de după înviere a Sa şi a noastră, ne ridică deplin la 
libertatea faţă de legile materiei, de sub robia lor (Dumitru Stăniloae, Iisus 
Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, Editura Anastasia, 
Bucureşti, 1993, p. 101). În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune celor 
din Roma: Fiul lui Dumnezeu a primit ca om patimile vremii de acum, sau 
ale morţii de bună voie, pentru a Se ridica la slava sau biruirea acestora. Iar 
de ne însuşim şi noi, cu răbdare şi cu credinţa în El, pătimirile Lui, ne vom 
împărtăşi şi noi de slava Lui în veşnicia viitoare. Căci, prin această pătimire 
cu Hristos devenim şi noi fii ai lui Dumnezeu împreună cu El, deci şi 
moştenitori ai puterii Lui, nemaifiind robi. Şi aceste pătimiri sunt prea mici 
faţă de marea slavă la care vom ajunge prin ale. Şi, dacă suntem fii, suntem 
şi moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună ne şi slăvim. Căci socotesc că 
pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de slava care ni se va descoperi 
(Romani VII, 17-18). Acea slavă o păstrează firea noastră ca o nădejde, 
chiar dacă a pierdut-o prin păcat, căci natura universului arată că este făcută 
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pentru a nu pieri, pentru nestricăciune, ca să se arate şi în slava nepieritoare 
a oamenilor, când se vor descoperi ca fii liberi şi nemuritori ai lui 
Dumnezeu (Ibiem, p.102). 
 Coborârea la iad reprezintă întâi de toate o taină, un mare mister, 
care deşi nu este la lumină, la vedere, ne luminează sufletele. Ea constituie o 
etapă de tranziţie între chenoza şi preamărirea Fiului lui Dumnezeu. 
 „Învăţătura despre coborârea Domnului Hristos la iad a devenit al V-
lea articol de credinţă în Simbolul Apostolic si in cel Atanasian acceptat 
oficial in Biserica Apuseană. Ea a intrat şi în cultul liturgic al Bisericii 
Ortodoxe. Şi apoi ideea a trecut si in Mărturisirile de credinţă ale Bisericii 
Ortodoxe. 
   Biserica Latină a introdus acest adevăr, chiar ca al V-lea articol de 
credinţă, în formula: Descendit ad infernos, aflată prima dată în Simbolul 
Apostolic (secolul al IV-lea) şi în Simbolul Atanasian (atribuit din secolul al 
IV-lea Sfântului Atanasie cel Mare), formulă care s-a impus treptat în 
Crezul Bisericii Romane, generalizându-se in toata (Biserica de Apus, încă 
din secolul al VIII-lea” (Părintele Ioan Mircea, Coborârea la iad a lui Iisus 
Hristos, www. CrestinOrtodox.ro/dogmatica). 
 La sfârşitul Cărţii a treia (capitolul XXIX), în Dogmatica sa, Sfântul 
Ioan Damaschin consemnează despre pogorârea la iad următoarele:  
Sufletul îndumnezeit se pogoară în iad, ca după cum celor de pe pământ a 
răsărit soarele dreptăţii (Maleahi IV, 2), tot astfel să strălucească lumină şi 
celor de sub pământ şi care stau în întuneric şi în umbra morţii (Luca I, 79; 
Isaia IX, 2); ca după cum a binevestit pacea celor de pe pământ, slobozenie 
celor robiţi, vedere celor orbi (Isaia LXI, 1; Luca IV, 18), şi celor care au 
crezut a devenit pricina mântuirii veşnice, iar celor care n-au crezut, 
mustrare a necredinţei, tot astfel şi celor din iad. „Pentru ca Lui să se plece 
tot genunchiul celor cereşti, celor pământeşti şi celor dedesubt”(Filipeni II, 
10). Şi astfel a slobozit pe cei legaţi din veci şi iarăşi a revenit dintre morţi 
deschizându-ne calea către înviere. 
 Sfânta Scriptură nu este prea bogată în amănunte privind activitatea 
Mântuitorului imediată morţii Sale. Ceva mai „darnice” sunt apocrifele 
Evanghelia lui Petru şi Evanghelia lui Nicodim (Evanghelii apocrife, 
traducere, studiu introductiv, note şi prezentări de Cristian Bădiliţă, ediţia a 
II-a, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p.163-218), însă temeiul scripturistic 
principal este în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, care spune despre 
Hristos: Omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul, cu care S-a coborât 
şi a propovăduit şi duhurilor ţinute în închisoare (I Petru III, 18-19). Acest 
mister mai presus de fire îl întâlnim şi în cântarea din Liturghia ortodoxă, 
unde se spune: În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în 
rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost, Hristoase, 
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toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins (Aceasta o rosteşte preotul atunci 
când cădeşte în jurul Sfintei Mese, după ce termină Sfânta Proscomidie şi 
face acoperirea darurilor şi imediat după Vohodul mare, în timp ce la strană 
se intonează imnul: Ca pre Împăratul). 
 „Demnitatea împărătească a lui Iisus s-a manifestat şi cât a trăit în 
viaţa pământească, prin autoritatea ce emana din El, prin minunile săvârşite 
şi prin actele de putere prin care dăruia iertarea păcatelor sau prin care a 
stabilit viitoarea organizare a Bisericii Sale. Dar în mod principal, această 
demnitate, se manifestă în victoria asupra morţii, prin coborâre la iad şi 
înviere, în aşezarea Sa de-a dreapta Tatălui de unde conduce opera 
mântuitoare şi judecata din urmă” (D. Stăniloae, Iisus Hristos sau 
restaurarea omului, ediţia a II-a, Editura Omniscop, Craiova, 1993, p.332). 
Învierea Domnului este precedată de coborârea la iad. Biserica Ortodoxă 
învaţă că ea ţine de demnitatea împărătească (H. Andrutsos, Dogmatica, 
Sibiu, 1930, p. 230; Ο συντάκτης είναι γεννημένος την Κυριακή για το μήνα 
τα κεράσια (Ιούνιο), n. m). Protestantismul vechi a considerat-o ca 
aparţinând slujirii arhiereşti. Această din urmă învăţătură o întâlnim chiar şi 
la Serghi Bulgakov, care, aşa cum remarca şi Părintele Stăniloae, nu explică 
şi nu întemeiază această afirmaţie decât prin observarea generală că „jertfa 
lui Hristos îşi dezvăluie prin aceasta puterea nu numai în viaţă, ci şi în 
moarte, în mormânt”( D. Stăniloae, op. cit., p 332). Şi spune mai departe 
Părintele Stăniloae: Biruinţa lui Iisus asupra morţii e reală numai în cazul în 
care aceasta nu L-a putut ţine nicio clipă sub stăpânirea ei. Coborârea Lui la 
iad ca să sufere chinurile de acolo ar însemna însă că moartea a pus 
stăpânire asupra lui Iisus ca asupra unui om păcătos. Când spunem că asupra 
Lui moartea n-a pus stăpânire, înţelegem că desfacerea spiritului de trup n-a 
însemnat la El o continuare a suferinţei, a existenţei diminuate, ci o 
izbucnire a spiritului în toată plenitudinea puterilor sale. În momentul în 
care „a fost omorât cu trupul, a fost înviat cu duhul”(I Petru III, 18) şi aşa S-
a coborât în iad, cum spun şi cântările bisericeşti (Ibidem, p. 333) (subl. m.). 
 Întrepătrunderea chenozei cu preamărirea Fiului lui Dumnezeu prin 
actul coborârii la iad a lui Hristos, de necuprins pe deplin în înţelegerea 
noastră omenească, reprezintă şi un act de putere, întrucât sufletul 
îndumnezeit al lui Iisus pătrunde într-o zonă supusă celui rău, împotriva 
voinţei acestuia şi cu scopul de a nimici împărăţia întunericului (Natalia 
Manoilescu-Dinu, Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii, 
vol. al II-lea, Editura Bizantină, Bucureşti , 2001, p. 407). 
În mod clar nu pot fi cunoscute toate motivele pentru care Iisus S-a coborât 
la iad. Nu a făcut-o pentru a suporta chinurile de acolo, întrucât biruinţa 
asupra morţii a coincis cu primirea morţii şi, deci, învierea ca fapt în 
adâncime şi în spirit s-a petrecut exact în momentul morţii şi moartea e 
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premisa învierii trupului, iar această înviere cu trupul s-ar fi putut înfăptui 
îndată după moarte. Dar, probabil, pentru ca moartea Lui să nu pară iluzorie 
oamenilor, a lăsat trupul său să zacă în mormânt trei zile şi în acest timp S-a 
coborât cu sufletul în iad (D. Stăniloae, op. cit., p. 333) (subl. m.). 
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DUMNEZEU SFINŢEŞTE SĂLAŞUL NOSTRU PRIN 
RUGĂCIUNILE BISERICII. SLUJBA SFEŞTANIEI ŞI 

LOCUL EI ÎN VIAŢA NOASTRĂ 
 

Pr. DANIEL MOHANU4 
 
Pentru a sfinţi viaţa omului, Biserica a alcătuit rugăciuni specifice pentru 
majoritatea trebuinţelor şi nevoilor de care acesta nu poate fi lipsit. Aşa cum 
viaţa noastră este sfinţită prin primirea Sfintelor şi de viaţă făcătoarelor 
Taine, în acelaşi fel este necesar ca lucrurile de care ne folosim pe acest 
pământ să fie sfinţite şi binecuvântate.   
 Din moment ce omul construieşte case pentru a locui, este necesar ca 
încă de la punerea temeliei să  cheme preotul pentru a săvârşi slujba de 
sfinţire a apei pentru a stropi şi binecuvânta lucrările de început pentru 
construirea casei. În acest sens, el rosteşte şi o rugăciune prin care se 
cheamă ajutorul lui Dumnezeu ca nicio întâmplare rea să nu împiedice 
zidirea noii locuinţe. Această rânduială este numită în rânduiala Bisericii 
noastre „sfeştanie” şi cuprinde, aşa cum am amintit, sfinţirea apei, stropirea 
cu apă sfinţită a celor prezenţi şi a tuturor camerelor, sfinţirea uleiului şi 
ungerea cu el a pereţilor casei, precum şi rugăciuni pentru ocrotirea şi binele 
noii clădiri şi pentru sănătatea trupească şi sufletească a celor ce „cu 
dragoste şi cu frică de Dumnezeu vor locui întru dânsa”. 
 Apa sfinţită de preot poartă în ea puterea curăţitoare şi sfinţitoare a 
harului dumnezeiesc. Când face sfinţirea apei, preotul se roagă pentru ca: 
„apa aceasta să se sfinţească cu puterea, cu lucrarea şi cu pogorârea 
Sfântului Duh, pentru ca să se pogoare peste ea lucrarea cea curăţitoare a 
Treimii celei mai presus de fire, pentru ca să fie tămăduitoare sufletelor şi 
trupurilor şi izgonitoare a toată puterea cea potrivnică şi pentru ca prin 
gustarea şi stropirea cu apa sfinţită să ne trimită Dumnezeu binecuvântarea 
Sa, care spală întinăciunea patimilor” (Molitfelnic).     
 Prin stropirea noii locuinţe, duhurile cele viclene din tot locul se 
alungă, se iartă păcatele cele mici de peste toate zilele, adică nălucirile 
diavoleşti şi gândurile cele rele, mintea se curăţeşte de lucrurile cele 
spurcate şi se îndreaptă spre rugăciune, bolile le alungă, iar cei care locuiesc 
acolo dobândesc sănătate sufletească şi trupească. Toţi cei ce o primesc cu 
credinţă iau sfinţenie şi binecuvântare. 
  
 

                         
4 Preot capelan la Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova. 
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Puterea sfinţitoare a untdelemnului 
Untdelemnul este foarte mult folosit în lucrarea sfinţitoare a Bisericii. Este 
materia prin care se transmite lucrarea sfinţitoare a harului Sfântului Duh. 
Tot prin ungerea cu untdelemn sfinţit se transmite lucrarea tămăduitoare a 
Duhului lui Dumnezeu la slujba Sfântului Maslu. Cel care vine la Botez 
primeşte mai întâi ungere cu untdelemn sfinţit. La sfârşitul Sfintei Liturghii 
şi al altor slujbe, credincioşii sunt miruiţi, însemnaţi pe frunte cu untdelemn 
sfinţit. Prin ungerea cu ulei sfinţit şi prin rugăciunile speciale ale preotului 
casa sfinţită se curăţeşte de tot răul şi de toată lucrarea cea rea, datorate fie 
păcatelor celor ce locuiesc în ea, fie oamenilor răuvoitori sau duhurilor rele. 
Iată de ce, prin săvârşirea periodică a sfeştaniei, se resfinţeşte locul, casa şi 
toate lucrurile din ea, după un timp în care inevitabilele noastre păcate şi 
fapte mai puţin cuviincioase au întinat locaşul locuinţei noastre. 
 Trebuie spus un lucru în care noi credem şi pe care îl aflăm din 
Sfintele Scripturi şi pe care Biserica noastră îl învăţă încă de la începuturi. 
Şi anume că omul este solidar cu tot ceea ce îl înconjoară, aşa încât urmările 
faptelor lui se răsfrâng şi asupra mediului său înconjurător, asupra casei şi a 
lucrurilor din casă. Lucrurile urâte, păcatele şi fărădelegile întinează spaţiul 
în care acesta le săvârşeşte sau le trăieşte, după cum, faptele bune, curăţenia 
vieţii lui, sfinţeşte şi mediul sau înconjurător. 
  
„Omul sfinţeşte locul!” 
În legătură cu cele de mai sus, tradiţia populară a păstrat o zicală transmisă 
şi folosită până astăzi: „Omul sfinţeşte locul!”. Într-adevăr omul sfinţeşte 
locul, dar tot el este cel care îl întinează, care îl urâţeşte sau îl murdăreşte 
prin păcatele sale. Să ne amintim că păcatul protopărinţilor Adam şi Eva a 
adus cu sine şi o tulburare a creaţiei întregi: pământul care până atunci rodea 
numai lucruri folositoare şi frumoase, a început a rodi „spini si pălămidă” 
(Fac. 3, 18). Dacă păcatul sau oricare alt lucru urât îl îndepărtează pe om de 
Dumnezeu şi de binefacerile care izvorăsc din apropierea cu El, curăţirea, 
sfinţirea şi a mediului care-l înconjoară îl reaşează pe acesta în binefacerile 
pe care le-a pierdut şi îndepărtează răul de la dânsul. 
        Legat de momentul în care preotul poate săvârşi slujba sfeştaniei, 
trebuie să spunem că este legat de dorinţa credinciosului, mai bine spus 
„oricând acesta cere” săvârşirea acestei slujbe. Aşadar, ori de câte ori 
credinciosul simte nevoia curăţirii şi sfinţirii casei, aşa cum simte nevoia 
uşurării şi curăţirii de păcate prin Spovedanie, el poate chema preotul pentru 
săvârşirii acestei slujbe. În  orice caz, fiecare creştin ar trebui să se 
îngrijească măcar o dată pe an pentru primirea acestei binecuvântări. 
  Pentru că este trup şi suflet, pentru că are o constituţie psihosomatică 
cum spunem (psihi – suflet, soma – trup), omul are nevoie de această 
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îngemănare a spiritului cu a materialul, caută semne materiale în care să se 
descopere prezenţa şi lucrarea harului dumnezeiesc. De aceea, Dumnezeu a 
rânduit ca omul să se împărtăşească de harul şi puterea Sa dumnezeiască 
prin mijlocirea elementelor din lumea creată. În felul acesta, ne împărtăşim 
de Trupul şi Sângele lui Hristos prin pâine şi vinul euharistic, primim 
lucrarea harului Duhului Sfânt prin gustarea sau stropirea cu apă sfinţită sau 
prin untdelemn sfinţit etc. 
  
Două rânduieli complementare 
Sfânta Biserică a stabilit ca sfinţirea caselor credincioşilor să se facă prin 
două rânduieli de slujbă distincte, care nu se exclud una pe alta, ci se 
completează reciproc. Prima dintre ele este stropirea caselor cu Agheazmă 
Mare în ajunul Praznicului Bobotezei. La fel de importantă este şi cea de a 
doua rânduială, şi anume slujba sfeştaniei sau Agheasmei mici, care se 
săvârşeşte la mutarea în casă nouă şi se repetă în fiecare an sau chiar mai 
des, atunci când lucrarea răului îşi face simţită prezenţa în locuinţă. Prin 
urmare, putem spune că prin sfinţirea casei, ne aşezăm locuinţa sub 
oblăduirea lui Dumnezeu. Casa nesfinţită, la fel ca omul nebotezat, poate 
deveni sălaş vrăşmaşilor diavoli, care pot fi alungaţi şi scoşi afară prin 
puterea sfinţitoare a rugăciunilor preotului. 
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CULOARE ŞI TEOLOGIE SUB PENELUL ARTISTULUI 
OLTEAN ILIE BELGUN: SEMNIFICAŢIA BIBLICĂ A 

ICOANEI „IISUS HRISTOS CU PÂINE ŞI CUPĂ” 
 

Prof. VICTOR C. BĂLCEŢEANU 
 
Apariţia icoanei ca obiect de închinăciune se pierde în negura timpului. 
Prima menţiune oficială referitoare la icoane o găsim în actele Sinodului 
Quinisext din 691-692, unde se precizează: „Acum Hristos nu mai este 
reprezentat prin Mielul Antic ci înfăţişează aspectul său omenesc” (1). 
Legătura temei noastre cu prima atestare documentară a icoanelor nu este 
întâmplătoare. Chipul Sfânt al Domnului Iisus Hristos a fost şi va fi veşnic, 
cel mai des reprezentat atât în lăcaşurile sfinte, cât şi în icoanele umblătoare 
pe care le întâlnim în fiecare comunitate şi gospodărie creştinească.  
 Iisus Hristos este reprezentat în iconografie în diferite ipostaze: 
Naşterea Domnului, Purtarea Crucii, Răstignirea, Giulgiul, Coborârea de pe 
Cruce, Înălţarea, şi altele. Pictorul iconograf Ilie Belgun a realizat, în munca 
de-o viaţă, zeci, poate chiar sute de asemenea reprezentări, expuse în 
bisericile pictate şi în alte lăcaşuri din Oltenia şi nu numai. Până la noi a 
ajuns, prin voia Domnului, icoana „Iisus Hristos cu pâine şi cupă”, pe care 
am descoperit-o expusă la sediul Protoeriei Craiova Nord. Această 
reprezentare iconografică este mai rar întâlnită, fapt pentru care vom 
încerca, pe baza bibliografiei cercetate, să dezlegăm semnificaţia ei. 
            
Pâinea şi apa – „izvoarele vieţii” 
Pâinea şi apa reprezintă izvoarele vieţii. Practic, după învăţăturile biblice, nu 
poţi despărţi învăţăturile Domnului Iisus Hristos de izvoarele vieţii. Iată ce 
se spune în Vechiul şi Noul Testament: „Eu sînt pînea vie, care s-a pogorît 
din cer. Dacă manîncă cineva din pînea aceasta va trăi în veac; şi pînea pe 
care o voi da Eu, este Trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii” (Ioan 
6,51). În capitolul 6 din Sfânta Scriptură, intitulat „Pâinea vieţii”, găsim 
următoarele sublinieri: „Iisus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că Moise 
nu v-a dat pâinea din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se 
coboară din cer şi dă lumii viaţă. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna 
această pâine. Iisus le-a zis: «Eu sunt pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va 
flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată»” (Ioan 6, 
32-35). 
            Una dintre marile minuni săvârşite de Domnul nostru Iisus Hristos 
are ca subiect pâinea. Iată cum descrie Evanghelia după Ioan acest înălţător 
moment în capitolul „Înmulţirea pâinilor” (Ioan 6): „Este aici un băiat care 
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are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar ce sunt aceştia la atâta mulţime?. Iisus 
a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii 
le-au împărţit celor ce stăteau jos, de asemenea le-a dat şi din peşte cât au 
voit. După ce s-au săturat Iisus a zis ucenicilor Săi «Strângeţi fărâmiturile 
care au rămas să nu se piardă nimic»” (Ioan 6, 9-12).            
  
„Dacă înseterază cineva, să vină la Mine şi să bea!” 
Reprezentările pâinii şi potirului nu pot fi niciodată despărţite: „Asemenea şi 
paharul după Cină, zicând: «Acest pahar este Legea cea nouă întru Sângele 
Meu. Aceasta să o faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea» (I 
Corinteni 11, 25)”. 
            Iisus Hristos a fost recunoscut după înviere, de cei 40 de apostoli, tot 
prin simbolul pâinii. Sfântul Apostol Cleopa, împreună cu Sfântul Apostol 
Luca l-au însoţit pe Mântuitorul Înviat, în drum spre Ernaus. Cei doi l-au 
recunoscut pe Hristos abia în momentul frângerii pâinii, aşa cum ne spune 
Sfântul Apostol Luca în Evanghelia sa (Luca 24 13-53). 
            Semnificaţia cupei, pocalului, paharului o găsim tot în Biblie, la 
capitolul „Iisus apa vieţii” (Ioan 7) unde se precizează: „În ziua de pe urmă, 
care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare şi a strigat: 
«Dacă înseterază cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din 
mâna lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura»” (Ioan 7, 37-38). 
            În Apocalipsa, capitolul „Cupa binecuvântării” se spune: „Domnul 
Iisus le oferă cupa binecuvântării şi celor care considerau că sunt bogaţi şi 
nu duc lipsă de nimic, dar ei au refuzat-o şi au întors spatele cu dispreţ 
harului Său binevoitor” (Apocalipsa 3,17).  
  
„Pâninea noastră cea de toate zilele …” 
În sfârşit, în rugăciunea pe care am învăţat-o de la Domnul Iisus, „Tatăl 
Nostru”, întâlnim binecuvântarea pâinii. Când ne rugăm: „Pâinea noastră 
cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”, cerem nu numai pentru noi, ci şi 
pentru alţii. Prin aceasta înţelegem că lucrurile pe care le primim de la 
Dumnezeu nu ne sunt destinate doar nouă. Dumnezeu ni le-a încredinţat ca 
să putem avea grijă de cei flămânzi. În bunătatea Sa, El a pregătit toate cele 
necesare pentru oamenii sărmani, de acea spune Domnul: „Când faci prânz 
sau cină să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici 
pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine şi să-ţi 
fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe 
şchiopi, pe orbi. Şi fericit vei fi, că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va 
răsplăti la învierea drepţilor”. (Luca 14,12-14). 
            Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele  nu se referă doar la 
hrana pentru susţinerea trupului ci şi la hrana duhovnicească, ce împlineşte 
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nevoile sufletului în perspectiva vieţii veşnice. Domnul Iisus ne îndeamnă: 
„Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne 
pentru viaţa veşnică” (Ioan 6,27). El spune: „Eu sunt Pâinea cea vie, Care s-
a pogorât din cer. Cine mănâncă din Pâinea aceasta viu va fi în veci” (Ioan 
6,51). 
            Mântuitorul nostru este Pâinea vieţii şi, când suntem aşezaţi în 
iubirea Lui, rugându-ne la icoana Sa cea dătătoare de mângâiere, ne hrănim 
cu Pâinea care s-a coborât din cer. Prin intermediul icoanelor şi a rugăciunii 
zilnice ne aşezăm într-o comuniune permanentă cu Dumnezeu. Astfel, în 
apropierea Mântuitorului Hristos, prin rugăciune şi prin studiul adevărurilor 
mari şi preţioase ale Cuvântului Său, cel flămând este hrănit, iar cel însetat 
este înviorat de apa Izvorului Vieţii. 
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BIOGRAFII LUMINOASE 
 
ORIGEN, „OMUL DE OŢEL” AL CREDINŢEI CREŞTINE 
 

Pr. MARIUS BÂRLĂDEANU5 
 

Origen s-a născut în anul 185 la Alexandria, după spusele lui Eusebiu. El 
vorbeşte despre cel de al IV-lea an al domniei împăratului Septimiu Sever 
(202), când a avut loc persecuţia împotriva creştinilor, în care a murit ca 
martir Leonida, tatăl lui Origen. Atunci marele exeget „n-avea mai mult de 
17 ani” (Lucien Regnault, Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul 
secolului IV, ediţia a II-a, traducere diac. Ioan I. Ică jr. Deisis, Sibiu, 2004). 
La numai 18 ani devine catehet cetatea natală, episcop fiind Demetriu. Din 
perioada tinereţii i se reproşează. 
  Bogata sa activitate de la catedră, precum şi renumele său personal 
câştigat datorită temeinicei sale pregătiri, i-au determinat pe episcopii 
timpului să-i poarte cinste şi să-l cheme la rezolvarea unor situaţii mai grele 
de doctrină şi chiar să-i ofere amvonul pentru predică. Din admiraţie pentru 
calităţile sale învăţătoreşti, episcopul Teoctist al Cezareei  l-a hirotonit 
preot, în afara dorinţei episcopului Demetriu. La scurt timp după acest 
eveniment, Origen a fost excomunicat,  luându-i-se inclusiv dreptul de a 
preda (231). Ajuns în Cezareea Palestinei, marele didascal îşi continuă 
activitatea învăţătorească şi misionară, predicând şi scriind neîncetat. A 
purtat pe trupul său până a moarte semnele chinurilor suportate în timpul 
persecuţiei lui Deciu. A trecut la cele veşnice la vârsta de 69 de ani, în anul 
254, în Tyr-ul Feniciei, unde multă vreme i s-a păstrat mormântul, după cum 
susţin Ieronim şi Fotie. 
 Pe latura învăţătorească Origen s-a dovedit un mare orator şi totodată 
un scriitor prolific. Operele sale nu au fost prinse integral într-un catalog 
bibliografic, multe dintre ele rămânând şi astăzi necunoscute. Cu toate 
acestea specialiştii au realizat o grupare tematică a lor, după cum urmează: 
lucrări cu caracter biblic apologetic şi polemic, lucrări dogmatice, lucrări cu 
conţinut practic şi epistolar. Din ultima categorie fac parte şi scrisorile către 
Grigorie Taumaturgul şi Iuliu Africanul.   
 Personalitatea neobositului predicator a rămas secole de-a rândul 
providenţială pentru normele teologiei exegetice şi dogmatice. Deschizător 
de drumuri în consolidarea şi păstrarea tezaurului ortodoxiei, Origen a 
stârnit, la scurtă vreme după moartea sa, valuri de controverse şi dispute 
interminabile. „Omul de oţel”, aşa cum a fost supranumit de discipoli, 
                         
5 Parohia Ciutura, Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj. 
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rămâne în istorie ca primul sistematizator al învăţăturii de credinţă. Şi-a pus 
întreaga viaţă în slujirea Bisericii, a învăţării catehumenilor şi a luptat 
împotriva ereticilor. De aceea a fost izvor de inspiraţie pentru succesorii săi, 
între care îi amintim pe: Vasile cel Mare, Evagrie Ponticul, Didim cel Orb, 
Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa, Maxim Mărturisitorul, Ioan Gură 
de Aur, Ieronim, Rufin şi Augustin, până la isihaştii şi misticii medievali 
apuseni. Într-un cuvânt putem spune că Origen a fost un duh fierbinte care s-
a mistuit, atât prin vorbe, cât şi prin fapte, după dorul asemănării cu 
Dumnezeu. 
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PAMFIL ŞEICARU, CTITORUL DE LA SFÂNTA ANA: 
LEGĂMÂNTUL UNUI GAZETAR 

 
CĂTĂLIN CERNĂTESCU6 

 
În anii războiului de reîntregire, armata română a scris, în luptele de la 
Alion, Cerna şi împrejurimile Orşovei, pagini de nepieritoare glorie militară 
sub conducerea generalului-erou Ion Drăgălina. Între vrednicii săi ucenici s-
a numărat şi tânărul sublocotenent Pamfil Şeicaru, cel care în memoria 
acelor lupte şi a camarazilor căzuţi pe câmpul de onoare a ctitorit 
Mănăstirea mehedinţană „Sfânta Ana”. 
 Născut la data de 18 aprilie 1864, în comuna Beceni, judeţul Bacău, 
Pamfil Şeicaru provenea dintr-o familie modestă, tatăl, Haralambie (1871-
1955) fiind funcţionar la CFR, iar mama, Ana (1873-1931) era casnică şi se 
îngrijise de creşterea celor patru copii: Pamfil, Constantin, Maria şi 
Virginia. Studiile elementare şi liceale le-a desăvârşit în şcolile din Buzău, 
Tecuci şi Bârlad, unde tatăl său fusese transferat în interesul serviciului, în 
calitatea sa de casier la Căile Ferate. Cursurile universitare le-a început la 
Iaşi, întrerupându-le din cauza intrării României în Primul Război Mondial. 
 Le-a finalizat după încheierea păcii, la Universitatea din Bucureşti. 
Mai târziu, s-a căsătorit cu domnişoara Constanţa, cea care i-a fost 
permanent alături în demersurile sale publicistice. Rodul căsătoriei lor, Ana-
Violeta, l-a moştenit întru totul, fiind dotată cu o inteligenţă deosebită. 
  
Jertfă şi dragoste pentru camarazii căzuţi la datorie 
Ca tânăr sublocotenent în cadrul Regimentul 17 infanterie Mehedinţi, Pamfil 
Şeicaru a participat la toate marile bătălii din timpul războiului pentru 
întregirea neamului (1916-1918), de la Orşova până la Mărăşeşti, 
remarcându-se ca un dârz combatant în luptele de la Cerna, Alion, Jiu şi 
Trotuş. Pentru meritele deosebite în luptele de la Cerna-Jiu a fost distins de 
Regele Ferdinand I al Românei cu titlul de Cavaler al Ordinului „Mihai 
Viteazul”. La terminarea războiului, Pamfil şi-a propus obţinerea unor 
resurse materiale pentru a purta în eternitate memoria camarazilor săi, căzuţi 
în luptă, prin ridicarea unor monumente în locurile de crâncenă încleştare şi 
de supremă jertfă. Astfel, după 15-20 de ani, a dat curs generoaselor sale 
planuri şi a construit, la Orşova, Mănăstirea „Sfânta Ana”, la Mărăşeşti 
„Monumentul eroilor”, la Val du Roy (Franţa) „Monumentul Eroilor 

                         
6 Colaborator al Ziarului Lumina, Ediţia de Oltenia, pentru Episcopia Severinului şi 
Strehaiei. 
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Români” şi în Ucraina „Troiţa Eroilor Români”. Din aceleaşi sentimente de 
stimă şi recunoştinţă faţă de eroii neamului, a subvenţionat cu îmbrăcăminte, 
hrană, întreţinere în şcoli, nenumăraţi copii orfani de război. 
 Pamfil Şeicaru a plecat din ţară la 10 august 1944, fiind trimis la 
Madrid de Mareşalul Ion Antonescu, într-o misiune ce viza pregătirea 
încheieri armistiţiului cu puterile aliate. Ziua de 23 august 1944 l-a găsit, în 
drumul lui spre Spania, la Viena. A reuşit totuşi să ajungă, dar în ţară a fost 
judecat şi condamnat la moarte pentru „crimă de înaltă trădare”, bunurile i-
au fost confiscate, a primit interdicţii civile iar întreaga familie a avut de 
suferit. 
 Acest mare român şi iubitor de ţară  s-a manifestat în toţi anii 
exilului, făcându-se părtaş la suferinţa poporului şi la nedreptăţile politice şi 
sociale, la care a fost supus atâţia şi atâţia ani. A suferit şi pentru mutilarea 
ţării, rămânând însă optimist întru refacerea României celei Mari, pentru 
care se jertfise în luptă. Timp de 36 de ani a purtat povara unui exil impus, 
trăind sub incidenţa unei nedrepte condamnări la moarte. A trecut la 
Domnul în localitatea Dachau, Germania, la data de 21 octombrie 1980. 
 După evenimentele din 1991, odată cu ridicarea cortinei comuniste, 
osemintele sale au fost aduse şi aşezate în pământul patriei, fiind reînhumate 
în Cimitirul „Sfânta Vineri” din Bucureşti, alături de părinţi. La data de la 
20 octombrie 2005, Pamfil a venit să se odihnească la iubita sa ctitorie de la 
Orşova, fiind reînhumat în pridvorul mănăstirii. 
  
Mănăstirea „Sfânta Ana”, ctitoria de pe Dealul Moşului 
Aşezată pe coama „Dealului Moşului” ce domină Orşova şi împrejurimile 
sale, de unde privitorul poate admira pitorescul golfului Cerna cu potcoava 
noului oraş ce se ridică în jurul malurilor sale, dar şi o parte a imensului lac 
de acumulare până la „Porţile de Fier” ale bătrânei Dunări, Mănăstirea „Sf. 
Ana” ţine să amintească celor ce-i trec pragul că  aceste locuri sunt încărcate 
de istorie, şi că aici a reînviat viaţa monahală, cu îndemnul sacru al vieţii 
moral-creştine. 
 Înălţarea cinstitului aşezământ constituie o mulţumire adusă lui 
Dumnezeu de către ctitorul Pamfil Şeicaru pentru că 1-a ocrotit pe toată 
durata războiului, de la Orşova la Mărăşeşti, pentru că i-a salvat viaţa când, 
în timpul grelelor lupte duse pe acest deal în vara şi toamna anului 1916. 
Atunci a fost îngropat chiar pe această coamă de deal, într-un tranşeu, de 
explozia unui obuz, împreună cu prietenul şi camaradul său de arme Petre 
Găvănescu. Scăpând cu viaţă, Pamfil Şeicaru s-a legat să ridice în acest loc, 
atunci când va avea posibilităţi materiale, o mănăstire în spiritul tradiţiilor 
noastre româneşti. 
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 Construcţia mănăstirii s-a desfăşurat între anii 1936-1939, după un 
proiect al arhitectului bucureştean Ştefan Peterneli, execuţia lucrărilor fiind 
condusă de inginerul Gheorghe Betelevici. Ridicarea vetrei monahale a fost 
precedată de tăierea prin pădure a unui drum de acces pietruit, numit iniţial 
„Drumul Eroilor”, ce urca din centrul vechii Orşove, şerpuind printre 
dealuri, şi care pe parcursul său de 1500 metri era străjuit de şapte troiţe cu 
bănci de popas, sculptate din lemn de stejar masiv. Pe fiecare troiţă erau 
săpate dedicaţii pentru fiecare regiment ce a participat la luptele de la Alion, 
Cerna şi eliberarea Orşovei în acele zile fierbinţi din august-noiembrie 1916. 
 Odată încheiate lucrările, mănăstirea trebuia târnosită, cu hramul 
Sfintei Ana, după numele mamei ctitorului şi introdusă în circuitul monahal 
ca aşezământ de maici. Din păcate, episcopul Vasile Lăzărescu, viitorul 
mitropolit al Banatului, a refuzat târnosirea, motivându-şi opoziţia prin 
aceea că lucrările de construcţie nu au fost precedate de acordul Episcopiei. 
 În acest fel, sfinţirea mănăstirii a fost mult întârziată datorită 
izbucnirii celui de al doilea Război Mondial.  Situaţia a rămas fără 
schimbare odată cu instaurarea regimului comunist. Slujba de sfinţire a acut 
loc abia la data de 2 decembrie 1990, fiind oficiată de preasfinţitul 
Damaschin Severineanul, fost episcop vicar al Mitropoliei Oltenei. 
  
Părintele ziarului „Curentul” 
De numele lui Pamfil Şeicaru se leagă şi întemeierea Ziarului „Curentul”. 
Astfel, în anul 1928,  Pamfil a fondat prestigioasa publicaţie pe care a 
condus-o, semnând zilnic în paginile ei, până în luna august 1944, la rubrica 
„Editorial”. Ziarul a fost înzestrat cu un edificiu propriu şi cu o tipografie, în 
vremea aceea printre cele mai moderne din lume. Publicaţia a reapărut la 
Munchen, în Germania, între 3 ianuarie 1978 – decembrie 1980, seria a 
doua, caz unic în lume, ca o publicaţie să reapară după 50 de ani de 
întrerupere cu acelaşi director-fondator şi editorialist. 
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MĂNĂSTIRI ŞI BISERICI DIN OLTENIA 
 

O FAMILIE DE PICTORI BISERICEŞTI CU TRADIŢIE 
ÎN MITROPOLIA OLTENIEI. MOŞTENIREA 
MAEŞTRILOR DUMITRU ŞI ILIE BELGUN 

 
Prof. VICTOR BĂLCEŢEANU 

 
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, 
s-a ridicat din Hurezanii Gorjului, o familie de pictori (zugravi) de biserici 
renumiţi. Se numesc, după consemnarea în documentele vremii, Dumitru 
Belgun, Ilie Belgun şi Dumitru Al. Belgun. 
 Apariţia pictorilor Belgun în această autentică provincie românească 
nu trebuie să ne surprindă. Ea se explică prin faptul că Oltenia, în general, 
iar zona din nord în special, a fost „vatră de vajnic românism şi altar de 
curată credinţă creştină, al cărei bogat pământ şi frumos ţinut este împodobit 
nu numai cu atâtea bogăţii pământeşti, ci şi cu multe bogăţii spirituale, 
precum sunt schiturile, mănăstirile şi bisericile vechi, care alcătuiesc tot 
atâtea comori ale trecutului nostru istoric”, aşa cum menţiona vrednicul de 
pomenire mitropolit Nifon Criveanu al Olteniei („Pârga din ogorul 
Mitropoliei Olteniei” în „Oltenia studii şi cercetări”, Edit. Scrisul 
Românesc, Craiova, 2008, pg. 19-20). 
 Construirea şi renovarea unui număr mare de lăcaşuri de cult 
ortodox, în această vatră a ţării se datoreşte faptului că „marii domnitori şi 
vechii boieri olteni îşi îndreptau gândurile lor spre Dumnezeu, îndată ce 
clipele de răgaz le lăsau spada din mână. În Dumnezeu realizau ei formele 
de credinţă culturală. Era o trebuinţă sufletească ce se înfăptuia potrivit 
timpului, în cadrul vechii tradiţii româneşti şi ortodoxe” (Papilian, Victor 
„Craiova centru de meditaţie” în „Oltenia studii şi cercetări”, pg. 441-442). 
 
„Independenţa artei” româneşti 
Dacă până în jurul anilor 1900 lucrările de artă (sculptura, pictura 
bisericească etc.) erau încredinţate, cu precădere, artiştilor străini, începând 
cu sec. al XX-lea se acordă mai multă încredere specialiştilor de origine 
română, formaţi în ţară sau în străinătate. Acest demers patriotic a fost 
încurajat de Regele Carol I al României care încredinţează ridicarea 
monumentului „Asta-i muzica ce-mi place” de la Craiova, operă a 
sculptorului român D. Pavelescu-Dimo. Prin acest demers, după cum 
subliniau ziarele vremii, „M. S. Regele care ne-a dat Independenţa politică, 
ne dă astăzi (1908-1912 n. n.) şi pe cea a artei, fapt ce va face să nu mai fim 
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tributari artiştilor străini” (Serv. Arhivelor Naţionale Dolj, Colecţia 
Manuscrise, nr. 4, poz. 164). Dintre artiştii străini s-au remarcat: Emil 
Menpiot, Andrei Lecompte de Neuy, Bernard Baries şi alţii care au lucrat în 
România pentru refacerea frescelor la Curtea de Argeş (Biserica Domnească 
şi Mânăstirea), Iaşi, din 1894 („Sf. Nicolae Domnesc” şi „Trei Ierarhi”), 
Craiova, din 1900 (la refacerea bisericii „Sf. Dumitru”). 
 Plastica românească modernă „rupe legăturile cu trecutul, apărând 
deodată în pământul ţării noastre – mugur plesnind de sevă – înălţându-se 
victorios în lumina soarelui, ca o generaţie spontană anunţată de talentul lui 
D. Negulici şi al lui G. Tătărăscu, prin trinitatea Aman, Grigorescu şi 
Andreescu” (Fortunescu, C. D., „Arta în Oltenia”, pg. 424). În acest climat 
efervescent apar, influenţaţi şi ajutaţi de marii artişti plastici şi artişti 
populari  „născuţi în sărăcie dar armaţi cu solide resurse sufleteşti, în stare 
să lupte preţios cu viaţa duşmănoasă, să înfrunte răbdători şi cu încredere în 
ei lipsurile şi adversităţile de tot felul, călăuzite de un ideal nobil” (Ibidem). 
Dintre artiştii plastici olteni care au îndrumat pe mulţi tineri în meşteşugul 
picturii, un animator în oraşul său, strângând pe profesionişti şi diletanţi, în 
prima societate artistică din Craiova, „Societatea artistică Th. Aman”, 
înfiinţată în 1904, aşezăm la loc de cinste pe pictorul N. Rădulescu, profesor 
de desen la Colegiul Carol I şi preşedintele societăţii culturale mai sus 
amintite. Profesorului N. Rădulescu i s-au alăturat Ion Lişteveanu, C. 
Petrescu, Gheorghe Baba, Stan Lişteveanu şi alţii care „şi-au transmis 
programul de lucru, formându-se astfel adevărate şcoli de pictori” (Ziarul 
„Lumina” din 17.09.2011, p. 8). 
 
D. Belgun I, ucenic al profesorului N. Rădulescu 
Printre elevii (ucenicii) profesorului N. Rădulescu s-au aflat şi cei din 
neamul Belgunilor. Această informaţie ne este confirmată de o adresă 
înaintată de Episcopia Râmnicului şi Noului Severin către Protoeria 
judeţului Mehedinţi în care se arată: „Prea Cucernice Protoereu al judeţului 
Mehedinţi prin raportul nr. 509/99, comunicându-ni-se că D. N. Rădulescu, 
pictor şi profesor din urbea Craiovei, angajându-se a zugrăvi biserica 
parohială Sfinţii Voievozi din parohia Cujmir, n-a executat această lucrare, 
ci a lăsat pe un practicant, D. Belgun” (Serv. Arh. Naţ. Dolj, fond Protoeria 
jud. Dolj, inv. 2/1898, f. 116). Din această informaţie putem să tragem 
câteva concluzii: a existat la sfârşitul sec. al XIX-lea un pictor de biserici la 
început de carieră cu numele D. Belgun, pe care îl vom numi în cele ce 
urmează, D. Belgun I, deoarece a mai existat un pictor cu acest nume, 
născut în noiembrie 1911. Deşi era practicant, cum este numit în 
documentul mai sus amintit, era destul de experimentat în exercitarea 
acestei meserii nobile, dacă a fost capabil, chiar îndrumat de profesor, să 
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picteze o biserică importantă, localitatea Cujmir, situată în zona de câmpie a 
judeţului Mehedinţi, era un centru administrativ de plasă. 
 
Zugrav a două importante biserici craiovene 
Într-un alt document aflăm că D. Belgun cerea, tot în anul 1899, 
încuviinţarea Episcopiei Râmnicului şi Noului Severin, să picteze bisericile 
„Sf. Gheorghe Vechi” şi „Sf. Nicolae – Craioviţa”, ambele din Craiova şi pe 
cele din localitatea Mălăeşti şi Negoeşti, jud. Dolj. Rezoluţia de pe acest 
document are următorul conţinut: „Veţi face cunoscut d-lui Dumitru Belgun 
din comuna Căpreni că pentru a-i da autorizaţie de a zugrăvi biserici din 
această Episcopie să se conformeze dispoziţiilor ştiute, adică prezentând 
dovezi de aptitudini” (Ibidem, f. 73). Nu avem, încă, dovezi certe dacă a 
pictat vreuna din aceste biserici, dar curajul de a cere să lucreze la lăcaşuri 
de cult importante ca Biserica „Sf. Gheorghe Vechi” din Craiova, ne 
demonstrează că D. Belgun era la sfârşitul sec. al XIX-lea un meşter în plină 
activitate creatoare. Numele lui îl întâlnim din nou în anul 1902 când la 
cererea preotului Ştefan Popescu primeşte încuviinţarea Sfintei Episcopii a 
Râmnicului şi Noului Severin să refacă pictura de la Biserica „Sf. Nicolae” 
din cătunul Lăcriţa, comuna Pieleşti, jud. Dolj. 
 
Biserica din Podari, zestrea maestrului Ilie Belgun 
În istoricul bisericii „Sf. Nicolae Belivacă” din Craiova, găsim din nou 
numele Belgun, de data aceasta fără precizarea prenumelui, care „a pictat în 
tempera pridvorul lăcaşului de cult mai sus menţionat”. Credem că autorul 
lucrării a fost Dumitru Belgun sau Ilie Belgun, care, după 1900, îşi face 
intrarea în rândul pictorilor (zugravilor) de biserici din Craiova. A ajuns la o 
înaltă pregătire profesională deoarece, după ce a făcut ucenicia în şcolile de 
pictură religioasă din Craiova, mai sus menţionate, a urmat cursuri de 
perfecţionare în Italia şi Germania. După efectuarea stagiului de 
perfecţionare în străinătate, perioadă în care s-a şi căsătorit cu o femeie de 
origine germană, revine în ţară, stabilindu-se în Craiova, strada Madona 
Dudu, nr. 56. Şi-a dedicat toată viaţa îndeletnicirii dure, dar nobile, de pictor 
de biserici. A trudit în tăcere, singur între schele şi peretele rece al 
bisericilor, fapt pentru care nu s-au păstrat prea multe ştiri documentare 
despre realizările sale. Totuşi, recunoscându-i-se măiestria artistică, i se 
încredinţează, între anii 1925-1928, executarea picturii la noua biserică cu 
hramul „Sfântul Grigore Decapolitul” din comuna Podari, jud. Dolj care, 
datorită arhitectului italian Luigi Goltran şi a pictorului Ilie Belgun „este şi 
astăzi una dintre cele mai frumoase şi impunătoare din împrejurimi”. 
Impresionat de aspectul şi valoarea acestui lăcaş de cult, preafericitul părinte 
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Teoctist, în vizita efectuată în anul 1975, afirma: „Aveţi în Podari o 
Catedrală! Păstraţi-o cu grije că este tare frumoasă”. 
 Dintre zecile de biserici pictate de Ilie Belgun şi echipa sa într-o 
viaţă de om, amintim pe cele din satul Stoeniţa, comuna Stoina, jud. Gorj 
(1930-1932), Sfântul Nicolae din comuna Peşteana, jud. Vâlcea (1936-
1939), şi altele. Meritele profesionale îi sunt recunoscute în anul 1937 de 
Comisia de specialitate din cadrul Patriarhiei Române. În tabelul nr. 3, 
zugravi bisericeşti autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial, la poziţia 14, 
este nominalizat Ilie Belgun, de confesiune creştină-ortodoxă, str. Madona 
Dudu, nr. 56, Craiova („Monitorul Oficial”, nr. 218/21.09.1937). 
 Dumitru Al. Belgun s-a născut in toamna anului 1911 în comuna 
Căpreni, din judeţul Gorj şi a decedat în 1972 la Bucureşti. Părinţii săi au 
fost Alexandru şi Zanfira, fapt pentru care îl vom numi Dumitru Al. Belgun, 
pentru a-l deosebi de celălalt pictor cu numele Dumitru Belgun. A urmat 
şcoala primară în satul natal, iar la 14 ani, în 1925, s-a mutat la Craiova, 
unde a fost ucenic în atelierul de pictură al unchiului său, Ilie Belgun. 
Despre viaţa lui particulară şi activitatea profesională, putem afirma că a 
cuprins două etape diferite. Până la cel de-al doilea război mondial a avut 
împliniri depline pe plan profesional, atingând maturitatea artistică 
executând, împreună cu Ilie Belgun, zeci de interioare de biserici şi 
iconostase şi sute de portrete, naturi moarte, peisaje, iar în viaţa particulară 
şi-a format o familie fericită. În această perioadă s-a căsătorit cu Maria 
Mitrică din Balş, jud. Olt, absolventă a şcolii de menaj din localitate, cu care 
a avut cinci copii. Războiul, şi mai ales perioada comunistă, i-au adus multe 
nenorociri. Mai întâi, datorită politicii antireligioase, chiar duşmănoase faţă 
de biserică, n-a mai găsit de lucru în meseria de pictor bisericesc pe care şi-a 
însuşit-o temeinic şi a iubit-o din tot sufletul. Pentru a supravieţui şi a 
câştiga existenţa pentru familia sa numeroasă a fost nevoit să se angajeze ca 
pictor scenograf la Teatrul din Braşov şi muncitor vopsitor la Direcţia 
Regională CFR şi Electroputere Craiova. 
 
„Ferestre spre Împărăţia Cerului” 
În 1947 viaţa l-a lovit şi mai dur prin decesul soţiei, după naşterea celui de-
al cincilea copil. Credinţa în Dumnezeu şi puterea de muncă l-au ajutat să 
treacă peste toate aceste greutăţi, lucrând peste orele de serviciu din uzină, 
mai ales noaptea, la realizarea în clandestinitate a unui mare număr de 
icoane, pe care am avut fericirea să le admir, în locuinţa construită cu trudă 
în cartierul Mântuleasa, care îi ţinea loc şi de atelier. Voi numi câteva din 
aceste icoane care, dincolo de valoarea estetică, reprezentau „ferestre spre 
Împărăţia Cerului” (Floria, Ioana „Icoanele – ferestre spre suflet” în revista 
Magazin, nr. 1 (2823)/5.01.2012), deoarece odată cu dispariţia casei, în 
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1975, sub şenilele buldozerelor comuniste, au dispărut fără urmă: Cina cea 
de Taină, Naşterea Domnului, Domnul Cristos Atotputernic, Răstignirea, 
Coborârea de pe cruce şi Înălţarea, Giulgiul, Maica Domnului Împărăteasa 
Cerului, Adormirea Maicii Domnului, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, 
Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Dumitru, Sfântul Gheorghe înfrângând 
balaurul, Buna Vestire şi altele. 
 
Icoana Domnului Hristos, cartea referinţă în creaţia lui Dumitru Al. 
Belgun 
Am lăsat la urmă icoana „Iisus Hristos” realizată de Ilie Belgun care, cu 
toate vitregiile vremii, a străbătut până în zilele noastre şi se află expusă la 
sediul Protoeriei din Craiova. Iisus Hristos Mântuitorul este reprezentat cu 
pâinea sfinţită sub braţ şi cupa binecuvântării pe masă. Despre semnificaţia 
cupei ne aduce informaţii Elena G. White, care relatează: „Domnul Iisus le 
oferise cupa binecuvântării şi celor care considerau că sunt bogaţi şi nu duc 
lipsă de nimic (Apocalipsa 3,17) dar ei au refuzat-o şi au întors spatele cu 
dispreţ harului Său binevoitor” (White, Elena G. “Cugetări de pe Muntele 
Fericirii”, Buc., 2003, pg. 12). 
 Am scris aceste rânduri ca un omagiu adus pictorilor bisericeşti 
Dumitru Belgun, Ilie Belgun şi Dumitru Al. Belgun, ca un semnal de alarmă 
pentru stoparea dispariţiei valorilor trecutului şi ca un îndemn adresat 
tinerilor pentru cunoaşterea trecutului istoric şi bisericesc.  
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APA CA DAR SACRU ŞI MÂNGÂIERE AL LUI 
DUMNEZEU FAŢĂ DE OM:  

CRAIOVA ŞI FÂNTÂNILIE EI DE IERI ŞI DE AZI 
 

Pr. IOAN IOANICESCU 
 
Fântânile au fost şi rămân veritabile repere sufleteşti şi istorice în viaţa unei 
localităţi, în existenţa tuturor comunităţilor umane. Coborând prin veacuri, 
vom constata că încă de la începuturile alcătuirii primelor comunităţi 
umane, apa, izvorul curat şi limpede ce potoleşte setea zilnică a omului, a 
fost la deosebită cinste. 
  Puteam spune cu uşurinţă ca apa este un dar de la Dumnezeu, 
întrucât nu există viaţă fără apă. Noi înşine, ca persoane fizice n-am putea 
exista fără apă. Noi înşine, ca fiinţe biologice, suntem alcătuiţi în proporţie 
de 70% din apă. Iată de ce izvoarele au fost socotite dintru început ca locuri 
sfinte, protejate ca atare şi străjuite de cruci sau troiţe. Cel însetat venea aici 
cu cuviinţă şi respect, îşi făcea semnul crucii privind spre locul de închinare, 
scotea apă, îşi punea în vasul cu care venise, purta de grijă ca găleata sau 
ciutura să rămână în rânduială, se închina din nou şi pleca. Dacă era cumva 
obosit, ostenea câteva clipe în linişte pe băncuţa de alături, se închina din 
nou şi plecă.  
 Dacă se întâmpla să rămână cu vitele la adăpat, urma acelaşi ritual, 
apoi, punea apa în jgheaburi sau postavă şi aştepta cu răbdare – de reţinut că 
în timpul adăpării lor vitele niciodată cu se împung, nu se agresează una pe 
alta, ci respectă şi ele, din instinct, un ritual al adăpării. După ce s-au săturat, 
se retrag singure, lăsând loc şi celorlalte. E o taină a firii. 
  
Există mai multe feluri de fântâni 
În decursul vremii s-a conturat o deosebire cam mare între ţară şi oraş în 
privinţa fântânilor. La ţară fântânile au un rol foarte important. Ele se află 
acolo unde a fost găsit izvorul. Unele dintre ele sunt foarte modeste, fiind 
pitite sub câte un copac sau la poala unui deal, având câte un acoperiş conic, 
ca o pălărie de protecţie, deasupra lor. Ca să poţi lua apă de aici, trebuie să 
te apleci mult, ca şi când te-ai închina. Din acestea apa curge permanent, 
risipindu-se cu generozitate. 
            Altele au cumpănă, pentru a se putea scote apa de la adâncime. Pe 
acestea le vezi de departe, îţi fac semn, te atrag, te îndeamnă să bei din ele. 
Cât de frumoase erau odinioară aceste fântâni! În zona în care m-am născut 
sunt mai ales fântâni modeste. Locul din preajma lor e mereu curat. Troiţa şi 
crucile sunt mereu în rânduială, iar la zile mari ard aici câteva lumânări. 
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            Secole de-a rândul a existat tradiţia ca fântânile să fie ale obşti, să ia 
apă din ele cât mai multă lume. Cu cât este mai frecventată fântâna, cu atât 
mai bună de băut este apa din ea. Obiceiul ca fiecare să-şi aibă fântâna lui a 
venit mult mai târziu, de prin alte zări, fiind socotit ca o abţinere de la 
tradiţia milenară a satului. 
În centrele urbane, fântânile au urmat o vreme tradiţia satului, după care, 
încet, încet, s-au distanţat,  renunţându-se la cruci, la troiţe, ba chiar şi la 
sfinţirea locului, la semnificaţia actului în sine al popasului la o fântână. De 
aceea, nu mai există aceeaşi atitudine faţă de izvor la oraş, ca la ţară. În 
momentul în care avem apă la robinet, parcă nu mai trăim aceeaşi atmosferă 
sufletească. 
  
Fântânile Craiovei. Fântâna Popova 
Printre vestigiile care se mai păstrează din Craiova de altă dată sunt şi 
câteva fântâni care, chiar dacă au rămas, în bună parte, doar elemente de 
decor, încă mai astâmpără uneori setea trecătorilor, câte odată cu acelaşi 
vechi ritual al pumnului făcut căuş. 
 Cea mai veche dintre fântânile păstrate în Craiova este Popova, 
numită şi „Basarabeasca”, după familia ctitorilor. Pisania de la 1652 
precizează că Matei Basarab şi doamna Elina au refăcut-o, un act de năzare 
evidenţiind că încă de la 1613 Radu Mihnea „a cănăcit la această fântână”. 
Ea se află în partea de sud a oraşului, pe drumul vechi al Orevii, spre 
Bechet. Înţelegem, din pisania păstrată, că fântâna fusese ctitorită cu mult 
timp înainte de neamul acestui mare voievod care stăpânea moşia Craiovei. 
După temeluirea Catedralei „Sfântul Dumitru”, fântâna a fost reparată de 
boierii Obedeni. 
            Astăzi, ea se înfăţişează ca un edificiu din cărămidă aparentă în plan 
pătrat, cu laturi de patru metrii şi jumătate şi cu înălţimea de cinci metrii. La 
colţuri este prevăzută cu coloane adosate cu trei nişe mari în care sunt fixate 
inscripţiile – pisanii de la anii 1652, 1667 şi 1915. Aceasta este, deci, 
fântâna cea mai veche, care, din nefericire este cea mai puţin cunoscută şi 
cercetată de craioveni. 
 
Fântâna Obedeanu 
Este situată pe latura de nord-est a oraşului, pe Calea Severinului, la sud de 
Cartierul Craioviţa. A fost temeluită în anul 1756, la sorocul de un am de la 
moartea boierului Constantin Obedeanu, de către soţia acestuia, jupâneasa 
Stanca Obedeanu. Era obiceiul ca la împlinirea soroacelor de pomenire a 
celor răposaţi să se construiască câte o fântână, sau troiţă, sau pod etc. 
prinosul doamnei Stanca adus spre veşnică pomenire răposatului ei soţ a fost 
sfinţit de ierarhul de la Râmnic. Din acel an, neîntrerupt, această fântână a 
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funcţionat până azi, suferind restaurările şi reparaţiile cauzate de trecerea 
timpului. În anul 2003, la împlinirea a 250 de ani de la zidirea Bisericii 
Obedeanu, obştea credincioşilor a poposit şi la această fântână, încrustând în 
marmură însemnătatea evenimentului. 
 
Fântâna Jianului 
Un document de la 28 mai 1834 arată că actuala fântână de la intrarea în 
Grădina Botanică din Craiova „a fost făcută de răposatul paharnic Stan 
Jianul în jurul anului 1800”. Cu ocazia unei renovări complete ce a avut loc 
la anul 1930 ea a căpătat forma actuală şi funcţionează precum se vede. De 
reţinut este şi faptul că Stan Jianul a fost şi ctitorul bisericii din localitatea 
doljeană Preajba, în jurul căreia marele boier a ridicat o şcoală sătească şi un 
han. El a lăsat fântâna în grija acestei biserici, obligând slujitorii ei „să 
vegheze pentru buna ei funcţionare”. Astăzi, la Preajba se mai păstrează 
doar biserica şi hanul. 
 
Fântâna Purcarului  
Se află în Piaţa Veche, în plin centrul oraşului, fiind cunoscută şi ca Fântâna 
din Piaţa Elca. A fost construită în anul 1818, în zona vechiului târg, la 
poala hanului Hurezi. Inscripţia în chirilică dă numele ctitorilor şi anul 
construcţiei: „… s-au făcut această fântână cu toată osteneala dumnealui 
Pavel Teodor, zis Purcarul şi dumnealui Marin Buluchaşa, în anul Domnului 
1818 …”. 
            În ciuda faptului că în decursul vremii pământul din jurul ei s-a 
înălţat, ea s-a păstrat originală, le vechiul nivel al pieţii şi funcţionează până 
astăzi. A fost dată în grija catedralei de alături, amândouă străbătând 
vremurile cu măreţie de simbol. 
            De reţinut că, urmare unei statistici din 1833, Craiova avea 23 de 
cişmele de piatră şi peste 260 de fântâni. Dintre acestea s-au păstrat în 
funcţionarea doar cele patru despre care am vorbit, alte câteva rămânând 
doar elemente de decor. Este cazul: Fântânii Mântuleasa, Fântânii Prisaca 
din Plaiul Vulcăneşti, Fântânii din Calea Bechetului, a Fântânii din Calea 
Caracălului, a Fântânii Chiriac, a Fântânii din Bariera Vâlcii etc. 
            În lumina celor expuse în acest periplu retrospectiv, conchidem cu 
precizarea că fântânile rămân veritabile vestigii ale vremurilor trecute, dar, 
în acelaşi timp şi mărturii ale unui permanent prezent şi aceasta pentru că 
despre apă nu putem vorbi la trecut. Locul de unde descinde izvorul trebuie 
să rămână sacru, iar grija ctitororii fântânilor trebuie să rămână mereu 
actuală. 
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DOUĂ VETRE DE TRADIŢIE  
ORTODOXĂ ÎN PĂMÂNTUL OLTENIEI:  

BISERICA “SFINŢII APOSTOLI DIN TÂRGU JIU” ŞI 
MĂNĂSTIREA TOPOLNIŢA DIN MEHEDINŢI 

 
Diac. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE 

 
II. Biserica „Sfinţii Apostoli” din Târgu Jiu 
Masa Tăcerii – Poarta Sărutului – Biserica „Sfinţii Apostoli” – Coloana 
Infinitului. Iată doar trei elemente din nepreţuitul tezaur care aduce numele 
maestrului Constantin Brâncuşi zi de zi pe buzele gorjenilor. În această 
istorică axă prezenţa sacrului este evidentă, sfântul locaş poziţionându-se 
emplematic în timp şi spaţiu, completând valorosul patrimoniu bisericesc al 
Arhiepiscopiei Craiovei. 
  Numai cine nu a reuşit să treacă prin Târgu Jiu ar putea prin absurd 
să spună că nu a auzit de istorica axă brâncuşiană: Masa Tăcerii – Poarta 
Sărutului – Biserica „Sfinţii Apostoli” – Coloana Infinitului. Un rezumat al 
eternităţii care te poartă în numai câteva clipe de la „tăcere” la „infinit”, 
dincolo de temporalitatea profană, prin liturgicul tainic al spaţiului eclesial. 
Un spaţiu simbolic şi totodată istoric, un loc în care trecutul nu se supune 
niciodată uitării, nu se ascunde în tăcere, asumându-şi cu putere capacitatea 
de a intra în veşnicie, de data aceasta prin porţile unei biserici. Iată în numai 
câteva cuvinte scurta descriere a acestui loc minunat, mai degrabă o linie cu 
profunde înţelesuri artistico-religioase. 
 
Biserica de pe „Calea Eroilor” 
În periplul nostru pe străzile „oraşului de pe Jiu” ne-am oprit la straşina 
Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, interesându-ne de ce poate 
ascunde dincolo de imaginea de astăzi. De la părintele paroh Mircea Muscă 
aflăm că a fost târnosită la data de 7 noiembrie 1937, „din dorinţa 
târgujienilor de a închina biserică eroilor jertfiţi pe întinsul ţăriispre a ne da 
o Românie întregită”. Această năzuinţă era însă mai veche, din 1922. După 
mai multe încercări nereuşite de a pune în practică îndrăzneţul plan, 
Dumnezeu a rânduit ca mai multe credincioase cu inimă mare, membre în 
Liga Naţională a Femeilor Gorjene, să adune fondurile necesare pentru 
demararea construcţiei. Un rol foarte important în acest sens l-a avut Aretina 
Tătărăscu, soţia cunoscutului om politic Gheorghe Tătărăscu. 
 Lucrările au fost finalizate în anul 1936, forma sfântului locaş fiind 
una inedită, după modelul Mausoleului de la Mărăşeşti. A fost o adevărată 
desfăşurare de forţe, arhitecţi, ingineri, pictori cu renume, cu toţii punând 
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umărul la zidirea maiestuoasei basilici. „Valoarea acestui monument de 
arhitectură este sporită prin catapeteasma, amvonul, cafasul şi mobilierul 
sculptat în stejar afunat de către specialistul Ioan Keleş din Bucureşti şi 
Fabrica «Tadici-Alexandra» din Târgu Jiu, precum şi prin pictura în frescă, 
executată în stil neobizantin cu peniţă de aur de pictorul Iosif Keber. Astăzi 
am iniţiat, prin Comisia Monumentelor Istorice, un proiect de restaurare ce 
va fi demarat în curând”, spune părintele Muscă. 
 
Integrarea în „Osia Lumii” 
Poziţionarea sfântului locaş pe Axa Brâncuşi are un rol extrem de important, 
chiar dacă de multe ori a fost contestată. Marele scuptor a participat 
personal la sfinţirea bisericii, legându-se sufleteşte de acest loc pe care, din 
proprie iniţiativă, l-a ales pentru a centra spaţial cele trei lucrări ale sale. 
Această prezenţă „sacramentală” în plasticitatea creaţiei brâncuşiene a fost 
comentată în timp de numeroşi specialişti. Iată ce spune în acest sens, 
cunoscutul brâncuşiolog Ion Pogorilovschi: „Biserica «Sfinţii Apostoli» ne 
apare în mediul în care s-a extins deliberat Capodopera, elementul cel mai 
potrivit să amâne o vreme (ca să o individualizeze astfel) vederea Coloanei 
fără Sfârşit, lăcaşul creştin pregătind, totodată, în felul său, receptarea 
stâlpului brâncuşian, întrucât el reprezintă în economia Tripticului, 
componenta cu netă trimitere emoţională la sacralitate şi transcendenţă, note 
calitative, aparţinând în special biserici. Ideea înlăturării de pe Ax a Bisericii 
… credem că ar tulbura premisele originare ale imaginării acestei creaţii de 
către artist, raţiunile ei ekistice şi statutul cosmic. Căci, în regimul cel mai 
înalt al receptării sensibile, Memorialul lui Brâncuşi consonează sublim cu 
Osia Lumii şi direcţiile cardinale, înbucându-se dulghereşte în rosturile 
marii arhitecturi a universului – şi o face deodată cu biserica pe care a 
integrat-o fără agresiune şi fără a se simţi în mod flagrant agresat. Este cert 
că Brâncuşi a voit ca linia căii sale sacre să taie oraşul, prin inima lui, iar 
inima unei cetăţi, centrul său spiritual este marcat, prin tradiţie, de edificiul 
locaşului de cult ” („Sindromul drobului de sare”, articol publicat în revista 
„Brâncuşi”, nr. 2/1995). 
 Dincolo de cadrul spaţial care imprimă în mare parte direcţia istorică 
şi încadrează artistic sfântului locaş în creaţia brâncuşiană, imaginea 
artistului este imprimată şi în interior. Aşa se face că, ca un omagiu adus 
„marelui gorjan”, mânerele de la uşile principale de intrare în biserică au 
fost realizare după modelul „Păsării Pheonix”, lucrarea cu renume în creaţia 
artistică brâncuşiană. 
 
II. Mănăstirea Topolniţa 
Veche ctitorie domnească, dadată încă din perioada domnitorului Radu 
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Basarab (1374-1385), Mănăstirea Topolniţa constituie una dintre cele mai 
importante enclave ale monahismului mehedinţean. Astăzi se află sub 
purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi 
Strehaiei. 
 La 4 km. spre răsărit de municipiul Drobeta Turnu Severin, pe râul 
cu acelaşi nume, la mai bine de o jumătate de ceas de mers cu maşina, se 
iveşte discret dintre dealurile împădurite Mănăstirea Topolniţa. Loc cu 
tradiţie seculară în istoria monahismului mehedinţean, cinstitul aşezământ 
nu a fost niciodată închinat vreunei mănăstiri. Istoria leagă acest frumos loc 
de isihie românească de Mănăstirea Tismana, al cărei metoc a fost dintru 
începuturi. Din tradiţie i se mai spune şi „Schitul de jos”, fiind aşezată 
oarecum la poalele dealurilor de pe valea Topolniţei. 
 
Ctitorie a vechilor Basarabi 
Cercetările istorice au scos la lumină în parte frumoasa tradiţie a mănăstirii, 
înfiripată pas cu pas în decursul vremii. Unii îi leagă pe bună dreptate 
existenţa de binecuvântata prezenţă a Sfântului Nicodim de la Tismana pe 
aceste meleaguri. Se pare că sfântul a aşezat aici prima piatră de temelie şi 
odată cu ea rânduiala monastică cu care se deprinsese de la Sfântul Munte. 
Mai mult decât atât, cercetările istoricilor au determinat foarte clar contextul 
de formare a cinstitei mănăstiri. Preotul Dumitru Bălaşa aşează temeluirea ei 
pe seama neamului Basarabilor. Iată ce scrie într-un studiu publicat în 
Revista Mitropolia Olteniei cu privire la istoricul mănăstirii: „Pornind de la 
documentul prin care  Matei Basarab în anul 1644, mai 11, întăreşte 
stăpânirea Mănăstirii Topolniţa, peste opt rumâni dorobanţi la Tîmna, în 
Mehedinţi şi care «sunt de moşie ai sfintei mănăstiri, daţi de Radu Vodă 
Negru», am ajuns la concluzia că mănăstirea exista în vremea lui Radu 
Basarab (1374-1385). În adevăr, Matei Basarab în 1646, februarie 12, dă lui 
Buligă, căpitanul de dorobanţi din Ciovârnişani, judeţul Mehedinţi «ca să-i 
fie lui o sfântă mănăstire ce se zice Topolniţa, unde este hramul Sfântului 
Arhanghel Mihail, cu toate moşiile, pentru că mi-au fost de moştenire 
această sfântă mănăstire, de mai sus scrisă şi făcută din temelie de strămoşii 
domniei mele, de mai nainte vrem, din zilele altor domni bătrân» … În 
căutarea ctitorului – un Basarab – aceste informaţii, la care se adaugă şi 
tradiţia dusă până la Prislop, am ajuns la concluzia că Radu Basarab (tatăl 
lui Mircea cel Bătrân), care domnea în Ţara Românească între anii 1374-
1385, este cel care ridică din temelie – ispravnic fiind Sfântul Nicodim – 
Mănăstirea Topolniţa, înainte de zidirea Mănăstirii Tismana (sfinţită la 
1378)” (Pr. Dumitru Bălaşa, Contribuţie la istoria Schitului Topolniţa, în 
MO nr. 11-12/1957, pp. 826-827). 
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Întâmplări din viaţa mănăstirii 
În decursul timpului mănăstirea a trecut prin mai multe momente grele 
ajungând chiar în pragul paraginei. Legat de acest aspect, pr. Bălaşa 
consemnează o întâmplare din timpul domniei lui Mihai Viteazul, atunci 
când, datorită birurilor prea mari, sătenii din localităţile învecinate 
mănăstirii în frunte cu călugării de aici au trecut Dunărea în Serbia. Sfântul 
locaş a rămas fără vieţuitori până în timpul domnitorului Alexandru Iliaşi, 
atunci când „trei vălugări sârbi s-au întors aici, apucându-se să dreagă 
mănăstirea” (Ibidem, p. 827). 
 Revoluţia lui Tudor Vladimirescu a  rămas şi ea îtipărită în istoria 
mănăstirii. La cinci ani după încetarea ostilităţilor, 40 de panduri din ceata 
lui Tudor s-au baricadat în mănăstire de teama noii stăpâniri. Asediul a durat 
săptămâni bune, fugarii rezistând eroic în spatele zidurilor groase. 
Înconjuraţi de poteră, pandurii au reuşit să scape noaptea „printr-o portiţă 
dosnică”. (Radu Creţeanu, Întregiri la istoricul Schitului Topolniţa, în MO 
nr. 3-4/1957, p. 218). 
  



43 
 

MEDITAŢII 

ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI  
CA ICOANĂ A VIRTUŢILOR:  

DRAGOSTEA ŞI LOCUL EI ÎN VIAŢA CREŞTINĂ 
 

Diac. IONIŢĂ APOSTOLACHE 
 
În tradiţia Bisericii noastre Ortodoxe, dragostea ocupă locul de frunte în 
ierarhia virtuţilor omeneşti, alături de credinţă şi nădejde. Dintre toate ea 
este singura care pătrunde în veşnicie şi ancorează în comuniunea tainică a 
sfinţilor, unde nu este durere, întristare sau sispinare. Regăsim acest mare 
dar, ca icoană virtuţilor dumnezeieşti, în reprezentarea liturgică a 
Acoperâmântului Maicii Domnului, sărbătoare cinstită în calendarul nostru 
la data de 1 octombrie.  
 La începutul acestei săptămâni, Biserica noastră a prăzduit 
Acoperâmântul Maicii Domnului. Din punct de vedere liturgic, preacinstirea 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost dintotdeauna la loc de frunte în 
viaţa tuturor credincioşilor. Din punct de vedere simbolistic, imaginea 
Sfântului Acoperământ poate încadra cea mai fidelă reprezentare văzută a 
dragostei ca virtute îndreptată spre Dumnezeu şi spre semeni. Afirmăm 
acestea întrucât, Sfânta Fecioară este „darul cel mai de preţ pe care 
omenirea l-a putut oferi vreodată lui Dumnezeu”. Prin mijlocirea ei, cărarea 
mântuirii noastre se face mai uşoară şi strigătul rugăciunii mai auzit înaintea 
Preasfintei Treimi. Ea, pentru a cărei preacinstire cuvintele omeneşti sunt 
puţine şi de prisos, s-a învrednicit a fi Maică a Celui Preaînalt, Scaun 
Ceresc, Rai Cuvântător. Într-un cuvânt, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 
este icoană vie a dragostei ca virtute desăvârşită în viaţa omenească. 
  
Dragostea de Dumnezeu şi de aproapele 
Cea mai completă definiţie a dragostei ca virtute o găsim la Sfântul Apostol 
Pavel, în prima sa Epistolă către Corinteni: „Dragostea îndelung rabdă; 
dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se 
trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se 
aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură 
de adevăr. Toate le suferă, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu 
cade niciodată” (I Corinteni 13, 4-8). 
 Această virtute este pusă în sufletul creştinului încă de la primirea 
Tainei Sfântului Botez, fiind întărită prin Mirungere şi Euharistie, 
consolidată pe parcursul întregii existenţe omeneşti şi dusă în veşnicie unde 
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se desăvârşeşte deplin prin comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi. În 
acest parcurs, distingem două direcţii convergente pe care le urmează 
dragostea creştină: către Dumnezeu şi către semeni. Faţă de Dumnezeu 
suntem datori să răspundem cu aceeaşi dragoste cu care El ne răspunde 
nouă, cu toate că acest lucru este extrem de greu. Mântuitorul este exemplul 
suprem al dragostei, care merge până la jertfa de sine. El este modelul 
tuturor ce au fost chemaţi la credinţă prin botez: „Căci spre aceasta aţi fost 
chemaţi, că şi Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiţi pe 
urmele Lui”(I Petru 2, 21). 
 Dragostea faţă de aproapele izvorăşte din iubirea pe care omul o are 
faţă de Dumnezeu. Conjugată cu aceasta, ea depăşeşte ca importanţă şi 
valoare întreaga textură a Legii Vechiului Testament. Acest lucru este arătat 
de Însuşi Mântuitorul Hristos, care îi răspune învăţătorului de Lege. „Şi 
auzind fariseii că a închis gura saducheilor, s-au adunat laolaltă. Unul dintre 
ei, învăţător de lege, ispitindu-l pe Iisus, L-a întrebat: Învăţătorule ce 
poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. 
Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua la fel ca aceasta: să iubeşti 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată 
legea şi proorocii” (Matei 22, 34-40). 
  
Dragostea, o justificare a eternităţii 
Dincolo de aceasta, ceea ce încoronează virtutea dragostei creştine este 
puterea iubirii vrăşmaşilor, la care ne îndeamnă permanent Domnul: „Aţi 
auzit că s-a zis: să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăşmaşul tău. Iar 
Eu zic vouă: iubiţi pe vrăşmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă 
prigonesc… căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu 
fac şi vameşii acelaşi lucru?… Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru din 
ceruri desăvârşit este!” (Matei 5, 43, 48). 
 Sfinţii Părinţi elogiază la rândul lor acest pisc al virtuţilor. Astel, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte despre importanţa şi legătura dintre 
cele două direcţii ale dragostei: „ Cel ce iubeşte pe Dumnezeu nu poate să 
nu iubească şi pe tot omul ca pe sine însuşi, deşi nu are plăcere de patimile 
celor ce nu s-au curăţit încă. De aceea, când vede întoarcerea şi îndreptarea 
lor, se bucură cu bucurie mare şi negrăită”. Despre folosul care îl poate 
aduce această virtute în viaţa noastră, Sfântul Părinte spune: „Roadele iubirii 
sunt: a face bine aproapelui din toată inima,  a răbda îndelung, a fi cu 
îngăduinţă şi a folosi lucrurile cu dreaptă judecată”. La aceste minunate 
învăţături, părintele profesor Dumitru Stăniloae adaugă: „Fără iubire, 
eternitatea nu ar fi întemeiată. Iubirea este o continuă noutate şi totuşi ea e 
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stabilitatea neschimbată. Doar prin iubire înaintăm aici şi ne vom odihni 
acolo, în viaţa îngerească”. 
 Importanţa dragostei constă în faptul că ea va fi principalul crireriu 
după care ni se vor socoti faptele noastre la judecata universală, aşa cum 
arată Evanghelia de la Duminica Înfricoşetoarei Judecăţi (Matei 25, 31-46). 
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RECENZII 
 

MARIAN NIŢĂ, 
ECOTEOLOGIE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ, 

Ed. Sim Art, Craiova, 2011, 250 p. 
 

Lucrarea cu titlul "Ecoteologie şi dezvoltare durabilă", publicată la Editura 
Sim Art din Craiova şi semnată de profesorii Marian Niţă şi Teclu Codreşi, 
aduce noi lămuriri şi răspunsuri în ceea ce priveşte scopul şi destinaţia 
mediului înconjurător. Subiectul ales este tratat pe larg în cele cinci părţi ale 
publicaţiei. 
 Cartea profesorilor Niţă şi Codreşi constituie de la bun început o 
provocare pentru cititor, acest lucru datorându-se în mod evident subiectului 
abordat. Piatră de poticnire pentru unii, realitate concretă pentru alţii, 
legătura dintre mediul înconjurător şi Dumnezeu - Creatorul Suprem se 
încadrează perfect în natura existenţei noastre. De aceea, afirmarea acestei 
realităţi teoecologice sau ecoteologice implică negreşit: responsabilitate, 
respect şi mai ales iubire pentru lucrul mâinilor Creatorului nostru. 
 
O ecologie teologică 
Scopul lucrării "Ecoteologie şi dezvoltare durabilă" este consemnat încă din 
primele pagini. În acest sens se menţionează că: "Întâlnirea Ecologiei cu 
Teologia este posibilă pentru că omul nu poate fi ecolog decât respectând 
legislaţiile pe care Creatorul le-a dat zidirii Sale", de aceea, "înţelegând că 
nu se poate împotrivi asupra lumii şi împotriva voii lui Dumnezeu, care l-a 
aşezat doar ca administrator, omul se va strădui să lucreze într-un fel 
apreciat de Cel ce i-a încredinţat bunurile Sale… Prin urmare, se simte 
nevoia împăcării omului cu natura, cum zic ateii. De fapt, este vorba despre 
împăcarea omului cu Dumnezeu. Nu este o utopie a viitorului, este doar o 
revenire la cele dintâi, condiţionată de revenirea omului la starea în care l-a 
făcut Dumnezeu, ca fiu al Său, moştenitor şi stăpân al lumii. În această 
calitate, nu este suficient ca omul să fie ecolog, ci, prin firea lucrurilor, se 
cere să fie ecoteolog" (pp. 5-6). 
 Lucrarea însumează cinci părţi: Pământul - o planetă vie, Pământul - 
leagăn ecoteologic, Ecoteologie, Ecoteologia sistematică şi dezvoltarea 
durabilă şi Legislaţie de mediu. Primele trei părţi îi aparţin profesorului 
Marian Niţă, partea a IV-a a fost elaborată de prof. Teclu Codreşi, iar cea de 
a V-a constituie o sinteză a Legislaţiei de mediu. 
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Mediul Divin - vârful piramidei trofice 
Pe tot parcursul cărţii, cei doi autori demonstrează cu argumente probate că 
în centrul ordinii universale tronează Veşnicul Creator, cel lăudat de îngeri 
şi proslăvit de oameni. Evidenţa prezenţei Sale în creaţie a fost afirmată de 
la începuturile lumii atât prin graiurile proorocilor, cât mai ales prin 
manifestarea externă a naturii: "Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea 
mâinilor Lui o vesteşte tăria" (Psalmul 18, 1). Aceste idei sunt dezvoltate 
mai ales în subcapitolul "Mediul Divin". De aici aflăm că "Dumnezeu este 
suveran. El întocmeşte planurile Sale şi le duce la împlinire la timpul hotărât 
de El şi în modul hotărât de El" (p. 99). Întregul univers este asemănat de 
autor cu o piramidă imensă cu baza sprijinită pe mediile natural, economic 
şi social şi cu vârful îndreptat spre mediul divin. În concluzie: apa, norul, 
ploaia, roua, vântul, agricultura, pădurea, sărbătorile, pământul întreg, toate 
se regăsesc în rânduiala lui Dumnezeu şi în puterea Sa proniatoare. 
 

(Diac. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE) 
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POEZIE RELIGIOASĂ 
 

 
RUGĂCIUNEA UNUI COPIL 

 

Doamne, ce frumos plângea un copil! 
Simfonii şi vise dintr-un fir de vioară… 
Îngerii cerului tăceau în albastru senin. 
Împietrise lumea toată în sine şi-afară. 

 

Doamne, frumos mai plângea un copil! 
Peste câmpuri cântul său flori parfuma. 

În biserică arhanghelii aduceau trandafiri 
în loc de rugi, ascultând cum plângea. 

 

Doamne, copilul plângea atât de frumos! 
Ferestrele bisericii înlăcrimate zâmbeau. 

Gângurul său înălţa încet şi armonios 
Preoţii care rugându-se parcă pluteau. 

 

Doamne, încă aud frumosul plâns de copil! 
În clipele de prefacere, cu adevărat 

numai el se ruga. Fără plânsu-i suav şi umil 
toţi zadarnic în acea vreme ne-am fi rugat! 

Pr. NINCU MIRCEA 
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TÂNGUIREA STELEI 
 

De ce cobori tu stea în jos? 
De ce nu stai pe cer, frumos? 

  
- eu mă cobor acum în jos 
căci azi se naşte iar Hristos 

lumina Lui m-a luminat 
şi să vorbesc iar m-a chemat. 

Prin mine cerul zice-acum 
că încă sunt păgâni pe drum 

ce n-au aflat de Domn-Hristos 
să-I cânte-acum cu glas duios … 

  
De ce nu stai tu, stea, pe cer? 

De ce nu ţii al tău mister? 
  

- nu pot să stau acum pe cer 
să las un biet păstor stingher 
să umble-n bezna lui de fier 

fără să afle că-I la el 
Hristos, Cel coborât din cer. 

Eu vreau să sufăr cu-acei magi 
despărţitura de cei dragi 
să las plăcere şi frumos 

ca să-i urmez azi lui Hristos. 
  

De ce cobori tu stea în jos? 
De ce cobori în loc pietros? 

  
- eu mă cobor mereu în jos 
mă cheamă Peştera-Hristos. 

Pe bolta cerului la fel 
ne luminăm cu-acelaşi zel, 
dar coborându-mă în jos 

mă luminează doar Hristos 
din harul Său m-aprind cu dor 

şi ard în ochii tuturor, să spun uşor 
că azi Se naşte iar Hristos. 

  
De ce cobori tu stea-n ogor? 
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Ce poţi să-aştepţi de la popor? 
  

- cobor mereu şi iar cobor 
şi-aştept de la acest popor, 
să vină iar să-I cânte Lui, 
să nu mai cânte orişicui, 

să stea, să-asculte plin de dor, 
Cuvântul cel Mântuitor, 
să creadă iar şi făr-hotar 

că doar Hristos e-acel amar 
ce pune-n inimi făurar. 

Că doar Hristos e bucurie, 
Doar El este avuţie 

Întru El e-nţelepciune 
Întru El e mângâiere 

El e Tot din tot ce piere 
Şi la El cobor acum. 

 
ALEXANDRU MOTORGA 
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CIOBURI DE MOSAIC NATAL 
 

Hristos- Cuvântul şi Tatăl-Mintea 
Prin grai proorocesc grăit-a 

Că va veni Mesia Prunc 
Născut din Maică, prin Cuvânt. 

  
Din veşnicie în timp coboară, 

Pune din timp în veşnicie scară, 
Din timp sfârşit, El pune început 
Şi din istorie, prezent de hotărât. 

  
Viaţa tuturor Se naşte-n viaţă 
Şi pune omenirii Viaţa-n faţă. 

Căci Pârga vieţii Se dă ospăţ în taină 
Şi goilor de viaţă, li Se face haină. 

  
Lumina ce dă naştere luminii 

Se naşte în peştera întunecimii. 
Căci nu steaua Îl luminează pe Hristos 

 
ALEXANDRU MOTORGA 
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GOLGOTA NEURCATĂ 
 

Retras în peştera din stâncă, 
În contemplarea cea adâncă, 

Renunţând la eu-l său 
Şi căutând pe Dumnezeu, 

  
Stătea sihastrul fără nume 

Numai în post şi rugăciune, 
Căci toate vin şi toate pier, 
Doar numele e scris în Cer. 

  
Găsea divinul elixir 
În al metaniilor şir 

Şi-n ruga inimii, curată, 
Sălăşluia Cerescul Tată. 

  
Având pe Tatăl Creator, 
Pe Duhul Sfânt vieţuitor 

Tu, cel ce ai căzut din rai, 
Să te întorci, o cale ai, 

  
Şi doar un drum îţi este bun 

Să treci prin viaţă, nu oricum, 
Căci drumul îţi va fi uşor 

De-L ai pe Fiul drept păstor. 
  

Sihastrul îmbunătăţit 
Alesul drum şi l-a găsit 
Şi se ruga evlavios 

Domnului Iisus Hristos. 
  

Iar ruga lui spre cer se suie 
Albind ca fumul de tămâie, 

Iar îngerii, ca giuvaier, 
Îi purtau ruga către Cer. 

  
Iar Dumnezeu din al Său prag 

Privindu-şi  robul cu mult drag, 
Îi pregătea un loc regesc 
În slava Raiului ceresc. 
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Dar pentru slava lui cea mare 

Mai trebuia o încercare, 
Că-n slavă nu te poţi urca 

De crucea-ţi vei  abandona. 
  

Astfel sihastrul râvnitor 
Primi un prag, deloc uşor, 
Şi şapte ani paralizat 

Îi îndură pe al său pat. 
  

Şi neputându-se abţine 
-Doamne, să mă iei la Tine! 
Plângea, de disperare dus, 

La iconiţa lui Iisus. 
  

Şi moartea, sărind peste rând, 
Veni la patul lui oftând, 
Iar îngerii, în strai curat 

Precum e neaua, l-au luat, 
  

Şi în tunelul către cer 
Nu mai era vreun temnicer, 
Căci vameşii, simple statui, 

Se înclinau în faţa lui. 
  

Cu îngerii, din salt în salt, 
Ajunge-n Cerul cel Înalt 
Purtat ca preaiubit odor, 
Apoi se duc în treaba lor. 

  
Gând îşi reveni din frică, 
Iar ceaţa minţii se ridică, 

Auzi dinspre lumină 
Venind o muzică divină. 

  
Şi Raiul în a sa splendoare 

Cu pomii-n rod şi rodu-n floare, 
Pe-o pajiste cu mii de flori 
În mii de forme şi culori, 
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Dădea atâta veselie 
Într-o divină armonie 

Cu boreala auroră, 
Iar drepţii se prindeau în horă. 

                     
  

Se veseleau cu toţi să joace 
Într-o negrăită pace, 

Iar în mijlocul luminos 
Zări pe Domnul său Hristos. 

  
O apă tulbure şi mare, 

I se opuse în cărare 
Ce i se termină abrupt 

Lăsând tot hăul dedesupt. 
  

- Iisuse Doamne fă-mi un bine 
Şi-ajută-mă să trec la Tine ! 

- Nu ai nevoie de-altceva 
Ai crucea ta, să treci pe ea ! 

  
Şi-atunci de seamă a băgat 
Că are-o cruce : -e salvat ! 
Iar el de disperare scapă 

Păşind pe cruce peste apă. 
  

Zburda, cu sufletul prea plin, 
Dar când  era numai puţin, 

Pe hăul ce urla turbat 
Crucea i s-a terminat. 

  
Deşi un pas îl mai desparte 
Raiul e de-acum departe, 
Iar el, striga neputincios, 
Domnului  Iisus Hristos. 

  
- Iisuse Doamne, îmi e frică, 

Nu pot să trec, mi-e crucea mică ! 
-Atunci nu fi aşa zmintit 

Să vii aici nepregătit, 
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Te-ntoarce deci, că nu-i de şagă, 
Să vii cu crucea  ta întreagă, 
Că nu ai cum primi răsplată  
Cât Golgota ţi- e neurcată! 

  
*    *    * 

Gândeşte-te, te rog, creştine, 
Ce-i drumul vieţii pentru tine, 
De nu-i, pe tot parcursul său, 
Întoarcerea la Dumnezeu ? 

  
Şi nu eşti singur călător, 

Când ai un înger păzitor ; 
Biserica ţi-e de folos 

Că e a Domnului Hristos. 
  

Păcatele sunt, după Crez, 
Spalate-n Sfântul tău Botez, 

Iar dacă te-ai împărtăşit 
Te-ntorci la viaţă primenit. 

  
Când vii la Sfânta Liturghie, 

Tu vii-n Biserca cea vie 
Şi doar în ea tot Raiul Sfânt 
Ţi se coboară pe pământ. 

  
În drumul vieţii către cer 
Tot ce înduri e efemer, 

Iar Tatăl ceartă cel smerit 
Doar când îl vrea desăvârşit. 

  
Vai vouă, bieţi sinucigaşi, 
Din necredinţă, ori de laşi, 

Abandonând, când drumu-i greu, 
Veţi fi-n sclavia celui Rău. 

  
Căci Tatăl, chiar de-L prinde mila 

Nu-l ia pe nimeni cu de-a sila, 
Iar Raiul, e de înţeles, 

E doar al celor ce-au ales. 
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Un pas de faci spre Dumnezeu, 
El face-o mie-n locul tău 
Şi nu te pune pe cântar ; 

La mântuire-ajungi prin har. 
 

RADU CÂRSTOIU 
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