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Icoan\ modern\ `n stil rusesc. Al\turi, ocrotitorii s\i, 

Sfin]ii Doctori f\r\ de argin]i
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INTRODUCEREA TRADUC|TORULUI

Ceea ce în]eleptul ierarh c\rturar spunea demult de-
spre folosul citirii c\r]ilor în limba matern\ — f\când ana-
logie cu banii care circul\ peste tot — reprezint\ un adev\r
verificat de milenii. Pornind de aici, putem afirma c\ circu-
la]ia c\r]ilor, prin traduceri, în spa]ii geografice diferite se
leag\ strict de însu[i rostul scrierii lor. Astfel, nu e de mi-
rare c\ lucr\ri celebre sunt cunoscute pe toate meridianele
lumii, oferind elemente luminoase care se reg\sesc în mor-
fologia spiritual\ a multor popoare. Cu atât mai mult, atunci
când este vorba despre c\r]i de factur\ religioas\ sau care,
în orice caz, r\spund unor cerin]e interioare s\dite ontologic
în fiecare om. 

Pe acest ultim f\ga[ se încadreaz\ [i cartea de fa]\ a Ar-
himandritului Dionisios Anthopoulos. Prin traducerea în
limba român\, ea iese din circuitul strict al Greciei — ]ar\
sor\ întru dreapta credin]\ — [i se ofer\ unui spa]iu geo-
grafic [i spiritual nou, acela al poporului român iubitor de
sfin]i. Ea ne face cunoscut un sfânt contemporan, z\mislit
pe un alt t\râm — slav, de ast\ dat\ —, [i anume pe Sfântul
Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului, plecat la
Domnul în 1961. 

Mânat din urm\ de baioneta unui regim ateu, celebrul
medic chirurg [i sfânt arhiereu rus a împr\[tiat iubire pe o
arie geografic\ de multe mii de kilometri p\tra]i. Ast\zi,
el face acela[i lucru sub o alt\ form\, deplin. Intervine de-
seori în via]a multor oameni care nu au auzit absolut ni-
mic despre el. Cu mult mai mult se întâmpl\ acest lucru
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acolo unde o iconi]\ sau o carte despre via]a [i p\timirile lui
arat\ c\ este deja cunoscut. Locul acela este marcat de spe-
ran]a c\ Sfântul poate s\ mai intervin\ o dat\... {i el nu
întârzie s\ r\spund\, pentru c\ este Sfântul iubirii jert-
felnice fa]\ de to]i, [i în special fa]\ de cei afla]i în sufe-
rin]\. Paginile c\r]ii vor descoperi cititorilor toat\ splendoa-
rea d\ruirii sale, care ne face s\ vorbim, prin parafrazare,
de „sfin]i f\r\ frontiere”. 

Cartea de fa]\ mi-a atras aten]ia din mai multe mo-
tive. Mai întâi, pentru marele exemplu de sfin]enie, r\bdare
[i dragoste oferit de Sfântul Luca Doctorul. Apoi, pentru c\
via]a lui este expus\ echilibrat, într-o manier\ destul de con-
centrat\, f\r\ s\ fie sc\pat din vedere îns\ nici un am\nunt
care i-ar fi putut afecta biografia. În al treilea rând, pentru
c\ prezint\, la sfâr[it, o serie de minuni f\cute recent de
Sfântul în regiunea Veria din Grecia. Este vorba despre lu-
cruri concrete [i verificabile — dac\ lu\m în calcul faptul c\
înc\ mai sunt oameni care s-ar putea îndoi de veridicitatea
celor istorisite. De asemenea, traducerea aceasta se dore[te
a fi înc\ o fructificare a [ederii mele în Grecia, ca docto-
rand la Facultatea de Teologie din Tesalonic, [i ca preot slu-
jitor în cadrul Mitropoliei Veriei, Nausei [i Kampaniei, sub
c\l\uzirea p\rinteasc\ a Înaltpreasfin]itului Mitropolit Pan-
teleimon, men]ionat de mai multe ori în paginile acestei c\r]i.

Sunt încredin]at de ceea ce autorul ei, Preacuviosul Ar-
himandrit Dionisios Anthopoulos, mi-a zis de mai multe ori:
cele expuse aici sunt doar câteva dintre minunile adunate de
Sfin]ia Sa, iar cele adunate reprezint\ doar o parte din minu-
nile pe care Sfântul le-a f\cut cu cei care-i invoc\ ajutorul.

Sper ca num\rul celor ajuta]i de Sfântul Luca Doctorul
s\ creasc\ permanent, peste tot în lume. Îl rog din adâncul
inimii s\-i binecuvânteze [i s\-i inspire pe to]i cei care sunt
chema]i la cele dou\ slujiri onorate de el într-un mod sublim
— preo]ia [i medicina — [i, de asemenea, s\ fie liman de sc\-
pare tuturor celor suferinzi, iubi]ilor lui fra]i [i surori întru
Domnul.
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Adresez mul]umiri c\lduroase celor care au f\cut posi-
bil\ publicarea acestei c\r]i în România. Îl am în vedere mai
întâi pe Înaltpreasfin]itul Mitropolit Panteleimon al Veriei,
Nausei [i Kampaniei, precum [i pe Preacuviosul Arhiman-
drit Panteleimon Korfiotakis, Stare]ul M\n\stirii Panaghia
Dovra, pentru permisiunea de a traduce [i publica lucrarea
de fa]\ în limba român\. Îl adaug [i pe distinsul ei autor,
Preacuviosul Arhimandrit Dionisios Anthopoulos, care a ofe-
rit cititorilor o carte de suflet foarte apreciat\ [i c\utat\ în
Grecia. Nu m\ îndoiesc de faptul c\ [i la noi va avea acela[i
ecou.

Îi mul]umesc, de asemenea, Înaltpreasfin]itului P\rinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, pentru binecuvân-
tarea dat\ de a publica aceast\ carte la Editura DOXOLOGIA.
Nu în ultimul rând, îmi exprim recuno[tin]a fa]\ de condu-
cerea [i comitetul de redac]ie al institu]iei men]ionate, care
[i-a ad\ugat înc\ un mijlocitor sfânt în fa]a Domnului, prin
popularizarea vie]ii lui. Tuturor cititorilor, un gând de dra-
goste inspirat din preaplinul Sfântului Luca Doctorul. 

Pr. Petru SIDOREAC
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VIA}A SFÂNTULUI LUCA

Luca Doctorul este un sfânt contemporan. S-a n\scut în
Crimeea, care pe atunci ]inea de Imperiul Rus (ast\zi apar-
]ine Ucrainei), în ora[ul Kerci, pe data de 14/27 aprilie 1877.
Numele s\u de mirean era Valentin Feliks Voino-Iasene]ki.
Era unul dintre cei cinci copii pe care i-au avut p\rin]ii s\i.
Tat\l, Feliks, era romano-catolic, b\rbat cu inim\ bun\ [i
evlavios. Mama, Maria, era ortodox\, femeie credincioas\, cu
mult\ dragoste pentru cei afla]i în suferin]\. Îi comp\timea
în special pe de]inu]i [i, cu toate c\ nu erau boga]i, se îngri-
jea s\ trimit\ zilnic în închisori, [i oriunde era nevoie, dife-
rite alimente.

Pe la sfâr[itul anilor 1880, familia lui Valentin s-a mu-
tat la Kiev, ora[ vestit nu numai pentru c\ a fost prima ca-
pital\ istoric\ a ru[ilor, ci [i pentru marea [i sfânta m\n\s-
tire Lavra Kievului1. Stabilirea familiei Iasene]ki în acest
ora[ a jucat un rol hot\râtor în formarea personalit\]ii lui
Valentin [i mai apoi în evolu]ia sa. Micu]ul Valentin petrecea
ore în [ir cercetând toate bisericile din ora[, [i în special M\-
n\stirea Lavra, care a dat pân\ în zilele noastre peste o sut\
de sfin]i, la ale c\ror sfinte moa[te se închinau mii de pele-
rini credincio[i veni]i din toat\ Rusia. Ochii s\i de copil nu se
mai s\turau s\ priveasc\ fe]ele acestor credincio[i cre[tini
care, cu evlavia ruseasc\ specific\, îi p\reau nu oameni, ci mai
degrab\ îngeri p\mânte[ti, ce-L sl\vesc zi [i noapte pe Prea-
bunul Dumnezeu. Le privea fe]ele în timpul rug\ciunii, me-
taniile pân\ la p\mânt, observa cum st\teau în picioare cu

1 Pecerska Lavra (n.tr.).
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orele, felul evlavios în care s\rutau sfintele icoane [i, în
general, fiecare manifestare a credin]ei lor autentice. Cu
sim]irea onest\ a inimii sale de copil, recuno[tea pe fe]ele
lor sfin]enia vie]ii [i frumuse]ea virtu]ilor. Vedea îns\ la ei
[i semnele nefericirii omene[ti, ale durerii [i ale s\r\ciei,
care îi umpleau de mâhnire inima ginga[\ [i plin\ de com-
pasiune. Deci a început încet-încet s\ picteze cu mult\ înde-
mânare aceste chipuri ale oamenilor „extralume[ti”, sau
mai bine zis „supralume[ti”, atât de respectabile [i de iu-
bite pentru el. Avea un talent atât de mare la pictur\, încât
în scurt timp a ob]inut locul întâi la un concurs al Acade-
miei de Arte. 

Pictura nu era îns\ unicul lui dar. În paralel cu stu-
diile, cerceta cu un zel deosebit Sfânta Scriptur\. Ochii i se
aplecau zilnic, ore în [ir, asupra textelor sfinte, din care
scotea „apa vie]ii ve[nice”. Îl impresionau foarte multe pa-
saje în Biblie [i le sublinia cu cerneal\ ro[ie, pentru a le
g\si mai u[or. La acea vârst\ fraged\, când evlavia înce-
pea s\-[i fac\ sim]it\ prezen]a cu putere în sufletul s\u, a
citit un pasaj din Evanghelia dup\ Matei, care l-a mi[cat
profund. Era urm\torul text: „{i v\zând mul]imile, I s-a
f\cut mil\ de ele c\ erau nec\jite [i r\t\cite ca ni[te oi care
n-au p\stor. Atunci a zis ucenicilor Lui: Seceri[ul e mult,
dar lucr\torii sunt pu]ini. Ruga]i, deci, pe Domnul seceri-
[ului, ca s\ scoat\ lucr\tori la seceri[ul S\u” (Matei 9, 36-38).
Inima sa a tres\ltat la cuvintele Domnului [i, f\r\ s\-[i dea
seama, a zis, ca pentru sine: „O, Doamne, î]i lipsesc lucr\-
torii!?”. Mai târziu, va considera întâmplarea drept prima
chemare a Domnului de a deveni [i el lucr\tor la seceri[.

Dar, pentru moment, nu se gândea la asta. Gândurile
sale de viitor se îndreptau spre om. Bunii lui p\rin]i, [i în
special mama sa, i-au transmis o dragoste imens\ fa]\ de
semeni. Astfel Valentin, pentru a-[i pune via]a în slujba
aproapelui — mai ales a s\racului —, pl\nuia s\ devin\ înv\-
]\tor sau asistent medical de ]ar\, acolo unde cu adev\rat
ar fi fost nevoie de el. Câ]iva prieteni care îi cuno[teau do-
rin]a ascuns\ din suflet l-au sf\tuit îns\ c\ ar putea oferi
mai mult dac\ ar practica meseria de doctor.
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Valentin Voino-Iasene]ki, `n perioada studen]iei 
la Facultatea de Medicin\ a Universit\]ii din Kiev
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Într-adev\r, Valentin a fost admis la facultate, unde, în
scurt timp, i-a impresionat pe to]i cu rezultatele sale, inclu-
siv pe profesori. Îl interesa mult anatomia. Studia cu serio-
zitate corpul uman [i f\cea schi]e am\nun]ite ale p\r]ilor lui
[i ale oaselor. Faptul c\ ani de-a rândul a desenat corpul
uman l-a ajutat ulterior foarte mult în meseria aleas\. Co-
legii de facultate i-au spus c\ într-o bun\ zi va ajunge pro-
fesor de anatomie. Dup\ dou\zeci de ani va deveni, într-ade-
v\r, profesor de anatomie topografic\ [i de chirurgie. 

La examenele de licen]\ a avut rezultate excep]ionale, [i
nu doar prietenii, ci [i profesorii i-au propus s\ continue stu-
diile, pentru a-[i asigura o carier\ str\lucit\. A[a ceva îns\
era departe de visul lui. În interiorul sufletului s\u r\suna
zilnic, ca un dang\t de clopot, dorul de a-l sluji pe fratele
aflat în suferin]\. Nu-l interesau catedrele universitare, ci
cabinetul s\r\c\cios dintr-un sat, unde putea s\-[i ofere ser-
viciile pentru alinarea aproapelui lipsit [i îndurerat.

Prima ocazie de a-[i realiza visul [i de a se debarasa de
planurile vanitoase propuse de ceilal]i i s-a oferit în prim\-
vara anului 1904, când în Orientul Îndep\rtat se dezl\n]uia
r\zboiul ruso-japonez, cu urm\ri distrug\toare pentru ]ara
sa. Valentin a plecat pe front pe 30 martie 1904 [i, în cele
din urm\, s-a stabilit în ora[ul Cita, unde a lucrat ca chirurg
la spitalul militar. Opera încontinuu, realizând interven]ii
chirurgicale de la cele mai simple pân\ la cele mai dificile [i
complicate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dup\ cum accentua
mereu, interven]iile lui aveau un succes nemaipomenit [i,
în scurt timp, a ajuns renumit pentru cuno[tin]ele sale me-
dicale [i marea experien]\ în chirurgie.

La acela[i spital lucra ca asistent\ medical\ [i Ana Vasi-
lievna, pe care colegii [i pacien]ii o strigau „sfânta asistent\”.
{i nu pe nedrept, c\ci se eviden]ia dintre to]i nu atât prin
frumuse]e, cât mai ales prin deosebita ei bun\tate, polite]e [i
blânde]e. Înf\]i[area smerit\ a acestei tinere a atras aten]ia
chirurgului, care vedea în ea so]ia potrivit\ pe care dorea s\
o aib\ lâng\ el. Astfel, la scurt timp, bunul Valentin s-a c\-
s\torit cu buna An\, pentru ca împreun\ s\ întemeieze o fa-
milie bun\ [i binecuvântat\. 
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Valentin (al doilea, la dreapta, `n ultimul r=nd), 
cu personalul spitalului militar, `n ora[ul Cita, anul 1904

Valentin (st=nga),  `n timpul unei interven]ii chirurgicale
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Nu mult dup\ aceea, a fost numit doctor în ora[elul
Ardatov [i mai apoi la spitalul din Verhni Liubaz. Acolo Va-
lentin [i Ana au locuit destul timp [i au dat na[tere primi-
lor doi copii — Mihail (1907) [i Elena (1908). În acest r\stimp,
Valentin a c\p\tat faima de chirurg excep]ional. To]i doreau
s\ fie opera]i de el, [i astfel a ajuns s\ lucreze de la nou\ di-
minea]a pân\ seara, consultând totodat\ mul]i pacien]i în
cabinetele ambulatoriului. Nu lua în calcul oboseala [i exte-
nuarea fizic\ provocate, firesc, de atâtea ore de activitate
intens\. La el avea întâietate datoria fa]\ de fra]ii afla]i în
suferin]\, în persoana c\rora nu vedea nici o deosebire de sex
sau de origine, neam sau religie, bog\]ie sau s\r\cie, ci nu-
mai pe Iisus Hristos Însu[i. R\sunau în\untrul s\u cuvintele
Aceluia Care a zis: „Dac\ a]i f\cut unuia dintre fra]ii Mei
prea mici, Mie Mi-a]i f\cut” (Matei 25, 40). Era imposibil
pentru acest om al dragostei s\ ignore cuvintele divine. Pen-
tru el, Evanghelia nu era doar liter\, ci un mod de via]\
prin excelen]\. 

Superiorii lui din regiune l-au transferat la spitalul pe-
riferic din ora[ul Fatez, iar în 1909 a plecat la Moscova.
Acolo a ucenicit la clinica de chirurgie a profesorului Diako-
nov. Valentin s-a d\ruit cu entuziasm cercet\rii medicale,
concentrându-[i str\daniile asupra noilor tehnici de aneste-
ziere, care puteau face mai suportabil\ durerea pacien]ilor [i
mai u[oar\ munca medicilor. În paralel cu munca de cerce-
tare, a lucrat [i în spitalul raional din satul Romanovka.
Din datele oficiale p\strate afl\m c\, în perioada cât a lu-
crat acolo Valentin, num\rul bolnavilor care veneau la cabi-
netele ambulatorii ale spitalului a ajuns la 31.640 pe an.
El însu[i a efectuat peste trei sute de interven]ii chirur-
gicale în acest interval, în condi]ii aproape rudimentare.
Înainte de a pleca din Romanovka, i s-a n\scut al treilea co-
pil, Alio[a. 

Dup\ un an [i jum\tate, s-a mutat din nou lâng\ Mos-
cova, în ora[ul Pereslavl-Zalesski, unde a preluat respon-
sabilit\]ile de medic-[ef [i chirurg, lucrând în acela[i ritm
extenuant.
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Medicul Valentin Voino-Iasene]ki, la `nceputul anului 1910


