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Pân\ la o vreme va suferi cel îndelung-r\bd\tor
dup\ aceea îi va r\s\ri veselie

(Ecclesiasticul 1, 22)
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Cuvânt l\muritor

Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în [edin]a sa de
lucru din ziua de 17 februarie 2011 a proclamat anul 2012 ca „Anul
omagial al Sfântului Maslu [i al îngrijirii bolnavilor”, am considerat
binevenit\ [i util\, în panoplia de simpozioane, conferin]e, alc\tuiri de
c\r]i [i volume colective de studii, articole, expozi]ii etc. închinate acestor
teme, alc\tuirea unui florilegiu patristic tematic, precedat de un studiu
introductiv în care am încercat a p\trunde [i a deslu[i m\car în parte taina
suferin]ei [i a ar\ta importan]a [i folosul comp\timirii [i al îngrijirii
bolnavilor, reac]iile emo]ionale ale acestora, eviden]iind faptul c\ via]a
cre[tin\ este hristocentric\ [i hristomorfic\, iar cre[tinii – urm\tori ai lui
Hristos – percep suferin]a într-o lumin\ pozitiv\, ca mijloc de purificare
[i de cre[tere spiritual\ [i nu ca ceva lipsit de sens. 

Volumul de fa]\, intitulat Hristos, Prietenul nostru în suferin]\ este
împ\r]it în [ase capitole dup\ cum urmeaz\: I. Teologia bolii; II. Îngrijirea
bolnavilor; III. Arta medical\; IV; Pedagogia încerc\rilor; V. Crucea ne-
cazurilor; VI. Comp\timirea. 

Pentru alc\tuirea acestui florilegiu tematic, am parcurs colec]iile
patristice ap\rute în limba român\, precum [i unele opere ale Sfin]ilor
P\rin]i care au avut în aten]ie temele propuse în acest volum. De
asemenea, nu au fost l\sate de-o parte Patericele traduse pân\ acum în
limba român\. Dup\ cum se va putea remarca prin lectur\ atent\, fiecare
cuvânt din Pateric este m\surat, concis, ales dup\ o lung\ t\cere, la
inspira]ia Duhului, dovedindu-se astfel ziditor de suflet.

Fiecare tem\ este alc\tuit\ din a[a-zisele capete sau texte ale cuvio[ilor
p\rin]i, care constituie de fapt sentin]e, butade, exorta]ii, principii,
sfaturi, experien]e, medita]ii, întâmpl\ri [i atitudini. Fiind adunate [i
în[iruite tematic, textele Sfin]ilor P\rin]i u[ureaz\ astfel lectura cititorului
care este preocupat sau interesat de o tem\ anume. Astfel, acesta nu va
mai c\uta o idee, un sfat sau o butad\ în întreaga carte, ci se poate ghida
direct la tema dorit\.

Am considerat binevenit\ inserarea ca note explicative de subsol a
unor observa]ii [i comentarii suplimentare legate de diver[i termeni sau
idei, pentru o exact\ [i corect\ în]elegere a textului patristic. Aceste note
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apar]in atât traduc\torului sau t\lm\citorului textului, editorului, cât [i
celui care a alc\tuit prezentul florilegiu, respectiv subsemnatului. 

Sfaturile sau zicerile P\rin]ilor, care constituie de fapt [i o terapie spi-
ritual\, r\spund multor întreb\ri, nedumeriri [i probleme duhovnice[ti, pe
care lecturându-le, realiz\m c\ dragostea cuvio[ilor era atât de mare, încât
aveau aplecare [i în]elegere pentru fiecare om, iar anduran]a lor în
suferin]\, încercare sau necaz le era sprijinit\ [i înt\rit\ de Hristos, de cre-
din]a în El [i de gândul la bun\t\]ile ve[nice ale Împ\r\]iei Lui. Scopul
P\rin]ilor, a[a cum subliniaz\ [i scrierile filocalice a fost s\ fac\ din inima
fiec\rui cre[tin un altar aprins de fl\c\rile iubirii de Dumnezeu [i de
oameni, pe care s\ ard\ neîncetat focul rug\ciunilor c\tre Dumnezeu [i
sfânta medita]ie a cuvintelor Duhului.

Textele patristice ne lanseaz\ [i o exorta]ie la introspec]ie, la medita]ia
profund\ [i constant\, sprijinit\ pe con]inutul Sfintei Scripturi [i a Sfintei
Tradi]ii [i pe paradigmele oferite de acestea asupra fragilit\]ii, coruptibi-
lit\]ii, nestatorniciei [i efemerit\]ii lumii acesteia. Acesta este pentru om
începutul c\ii de a-[i îndrepta din ce în ce mai mult aten]ia c\tre suflet [i
c\tre ceea ce ar trebui s\ primeze în via]a lui, c\ci adesea, în goana dup\
lucrurile urgente omul uit\ de fapt de cele fundamentale [i cu adev\rat
folositoare ale vie]ii lui, iar grijile lume[ti exterioare devin ap\s\toare [i
înrobitoare [i-i r\pesc timpul care ar trebui dedicat rug\ciunii, medita]iei,
lecturii etc. Omul secularizat, atunci când este atins de boli sau de oarece
suferin]e ori necazuri, devine debusolat, nu le în]elege taina, noima, rostul
[i modul cum le poate dep\[i sau cum poate urca, valorizându-le, mai
aproape de Dumnezeu. 

Via]a de acum este ca o lupt\ în stadion sau în aren\, îns\ via]a
viitoare e cunun\. Tenta]iile de tot felul, bolile, suferin]ele [i necazurile ce
se abat asupra omului în aceast\ via]\ efemer\ nu îl fac s\ fie slab sufle-
te[te, ci îl arat\ cum este de fapt [i îl pot înt\ri dac\ acesta nu descurajeaz\,
ci se îmb\rb\teaz\ în r\bdare, rug\ciune [i mul]umire c\tre Dumnezeu.
Îns\, în aceast\ lupt\ nev\zut\ [i în acest r\zboi pe plan duhovnicesc,
omul nu r\mâne singur, ci este ajutat de Dumnezeu Cel iubitor, Care este
„mai iubitor decât un tat\, cu mai mult\ grij\ decât o mam\, un St\pân
care te iube[te mai cu foc decât se iubesc mirele [i mireasa; un St\pân care
socote[te propria Lui odihn\ mântuirea ta, [i de mântuirea ta Se bucur\
mai mult decât te bucuri tu când scapi de primejdie [i de moarte (…); un
St\pân, Care-]i arat\ tot felul de dragoste, dragostea pe care o are tat\l
pentru copii, mama pentru odraslele ei, vierul pentru vie, arhitectul pentru
casa pe care o construie[te, mirele pentru mireas\, tân\rul pentru
fecioar\; un St\pân, care vrea s\ dep\rteze de la tine r\ul tot atât de mult
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cât e de departe r\s\ritul de apus, cât e de înalt cerul de pe p\mânt – c\ [i
aceasta ]i-am dovedit-o! –, dar, mai bine spus, nu numai atât, ci chiar cu
mult mai mult, a[a precum am ar\tat când am vorbit despre acestea [i
când am îndemnat s\ nu ne oprim numai la pilde, ci cu gândirea s\
dep\[im pildele. Da, pentru c\ pronia lui Dumnezeu este net\lm\cit\,
purtarea Lui de grij\ neîn]eleas\, bun\tatea Lui nespus\, iubirea Lui de
oameni f\r\ de urm\”1.

Hristos r\mâne de-a pururi Ve[nicul îndr\gostit:
     „mai iubitor decât orice prieten,

mai drept decât orice st\pân,
mai mângâietor decât orice tat\,
mai întru noi decât orice m\dular al nostru,
mai de trebuin]\ nou\ decât chiar inima noastr\”2. Datoria noastr\

const\ în a-I r\spunde [i Lui cu iubirea noastr\ [i a r\spunde tuturor oa-
menilor cu puterea iubirii ce ne-o d\ El. 

Astfel, cre[tinul este chemat s\ p\streze neschimbat\ frumuse]ea
chipului s\dit de Dumnezeu în el, s\ devin\ mai încercat, mai experi-
mentat [i mai puternic pentru unul dintre cele mai grele examene ale
acestei vie]i [i anume lupta cu bolile [i feluritele încerc\ri, mai r\bd\tor în
suferin]\, în]elegând taina [i rostul ei. Astfel, el se dovede[te a fi [i un
împlinitor al cuvintelor dumnezeie[ti [i nu doar un auditor, gr\itor sau
cititor al acestora.

Precum vom vedea, sfin]ii lanseaz\ nenum\rate îndemnuri la a r\bda
suferin]a, mul]umind lui Dumnezeu, c\ci ea ajunge pricin\ [i temei de
cununi în ceruri. Îi avertizeaz\, de asemenea, pe cei afla]i în boli [i felurite
necazuri s\ nu dezn\d\jduiasc\, s\ nu cârteasc\ împotriva Creatorului [i
s\ nu învinuiasc\ purtarea Sa de grij\, c\ci f\când astfel, aceste atitudini
gre[ite le sunt spre c\dere. Celor în putere [i s\n\to[i, le adreseaz\ calda
invita]ie de a cerceta pe cei bolnavi, pe suferinzi, c\ci dup\ modul cum a
împlinit cineva porunca dragostei de aproapele va fi [i judecat la judecata
cea înfrico[\toare de la sfâr[itul veacurilor. În literatura patristic\ ni se re-
liefeaz\, cu referire la criteriile judec\]ii celei din urm\, faptul c\ Mântuitorul
nu ne cere ceva aproape imposibil de realizat, sau fapte realizabile cu mari

1 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre desf\tarea celor viitoare. S\ nu dezn\d\jduim. Nou\
cuvânt\ri la Cartea Facerii, Traducere din limba greac\ veche [i note de Preotul Profesor
Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 2008, p. 241.

2 Sf. Nicolae Cabasila apud Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credin]e, trad. de E. Chiosa,
G. Jacot\ [i Pr. D. Ailinc\i, Edit. Trinitas, Ia[i, 1993, p. 12-13. 



14 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

[i îndelungi eforturi [i anume, nu ne spune: „Am fost bolnav [i M-a]i
vindecat”, ci doar „M-a]i cercetat”, adic\ a]i venit la Mine, M-a]i vizitat.
Cu to]ii cred c\ subscriem la cele spuse de Ecclesiast (4, 10): „vae soli!”,
adic\ „vai de cel singur!”, vorb\ împrumutat\ [i de antíci. Ce mare bucurie
ne face cineva care ne viziteaz\ atunci când ne afl\m pe patul suferin]ei!
Simpla prezen]\ [i faptul de a ne fi al\turi la greu, ne pacific\, ne înjum\-
t\]e[te durerea sufletului [i a trupului atins de boal\, ne insufl\ speran]\ [i
ne exalt\ sufletul. Dintre cele ce caracterizeaz\ firea noastr\ uman\ este [i
faptul de fi solidari unii cu al]ii.

Continuând prezentarea volumului de fa]\, subliniem faptul c\ el re-
une[te atitudini spirituale de mare diversitate, autorii tr\ind [i scriindu-[i
operele în diferite secole din decursul primelor dou\ milenii, îns\
convingerile [i sfaturile lor sunt convergente, c\ci sunt p\trunse [i in-
spirate de acela[i Duh Sfânt, Care sufl\ unde voie[te (In. 3, 8); toate
aceste atitudini duhovnice[ti pot constitui un adev\rat ghid pentru urcu[ul
duhovnicesc al omului spre des\vâr[ire. În aceste scrieri, P\rin]ii duhov-
nice[ti se exprim\ uneori simplu, dar nu simplist, clar, direct, cu un
minimum de mijloace, f\r\ preocuparea de efecte stilistice, lapidar [i ferm.
Ei nu sunt preocupa]i de art\ [i stil, ci de frumuse]ea vie]uirii în Hristos,
de frumuse]ea sfin]eniei [i de sfin]enia frumuse]ii.

De[i textele selectate nu sunt dogmatice, ci de Spiritualitate Ortodox\,
lectura acestui volum necesit\ totu[i un anume efort intelectual [i o
aten]ie sporit\, îns\ acestea merit\ depuse pentru c\ lectorul va fi re-
compensat de o în]elegere adânc\ [i de o satisfac]ie spiritual\ cert\, c\ci
r\spunsurile [i explica]iile au gir divin [i sunt pline de în]elesuri m\rturi-
site cu patos [i dragoste de frate. Folosul lectur\rii [i al aprofund\rii
acestei c\r]i îl vor întrez\ri [i-l vor dobândi cititorii care vor avea în ea o
c\l\uz\ patristic\ pentru cunoa[terea [i aprofundarea tainei suferin]ei, a
încerc\rilor [i a necazurilor, precum [i a rostului [i a rolului lor expiator [i
benefic.

Nutrim n\dejdea c\ acest florilegiu tematic va fi util tuturor celor
iubitori de în]elepciune [i tr\ire cre[tin\ genuin\, dornici de a cunoa[te
logica credin]ei noastre, c\ci el a fost alc\tuit pentru a aduce o mai bun\
în]elegere [i cunoa[tere a tainei suferin]ei, precum [i pentru a oferi un
sprijin [i mângâiere sufleteasc\ în necazuri, putându-se constitui într-un
adev\rat ghid pentru via]\, c\ci prezint\ o lec]ie rar întâlnit\ de r\bdare,
de dep\[ire a suferin]ei [i de valorizare a ei.

De[i cititorul va putea constata c\ o parte din textele patristice [i ale
scriitorilor duhovnice[ti ai veacurilor primare ori ale unor cuvio[i ce au fost
contemporani nou\ sunt adresate monahilor, totu[i intereseaz\ [i folosesc
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deopotriv\ de mult [i via]a duhovniceasc\ a cre[tinilor mireni, fiecare
dintre ace[tia fiind chemat, ca [i monahul, la lupta cea bun\ pentru
dobândirea mântuirii.

Volumul a fost alc\tuit cu scopul de a oferi cititorilor pre]ioase
îndemnuri [i explica]ii duhovnice[ti pe temele propuse de autorul
florilegiului, iar predicatorilor un bogat material ce poate fi valorificat cu
succes.

                                                                                                               Autorul 
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Studiu introductiv

Taina suferin]ei

Iat\-ne în fa]a misterului suferin]ei. Problema suferin]ei are resorturi
[i fa]ete atât de numeroase [i de felurite încât ne este foarte greu s\ le
trecem în revist\ sau s\ le g\sim solu]ii. Suferin]a uman\ este o tain\ care
nu intr\ în orizontul obi[nuit al în]elegerii noastre. Un mister care, în
sens teologic, este „un adev\r ascuns în Dumnezeu, a c\rui cunoa[tere nu
ne poate veni decât pe calea Revela]iei”3. În acela[i sens, Mântuitorul
Hristos le vorbea ucenicilor despre taina Împ\r\]iei cerurilor (Mc. 4, 11),
iar Apostolul Pavel despre taina ascuns\ de veacuri care s-a revelat prin
Iisus Hristos (Rom. 16, 25; Col. 1, 26; Efes. 3, 9). Misterul suferin]ei ne
este dezv\luit pe cruce. Suferin]a ne este revelat\ într-o indisolubil\
leg\tur\ cu iubirea. Pare un paradox, c\ci am fi tenta]i mai degrab\ s\
afirm\m c\ suferin]a se leag\ de p\cat, de ur\, de necur\]ie, de minciun\,
dar nu de iubire. {i totu[i, pe Cruce, Hristos Î[i îndur\ suferin]a din
iubire (In. 10, 18). Crucea nu ar fi fost posibil\ dac\ Hristos nu ar fi
consim]it s\ se r\stigneasc\ pe ea, din iubire fa]\ de P\rintele S\u [i fa]\
de oameni. „Nu este ucenic mai presus de înv\]\torul s\u, nici slug\ mai
presus de st\pânul s\u” (Mt. 10, 24), adaug\ Mântuitorul. Dac\ vrea s\
mearg\ pe calea împ\r\teasc\ a iubirii fa]\ de Domnul [i fa]\ de oameni,
cre[tinul „este [i el chemat s\ accepte, s\ cunoasc\, s\ rabde [i s\-[i asume
suferin]a”4, [i doar a[a îi este valorizat\. Ernest Bernea scria c\ „însu[irea
de fiin]\ superioar\ [i liber\ a omului îl face s\ sufere cu prisosin]\, dar nu
cu z\d\rnicie”5. 

Nu putem pretinde a-L urma pe Hristos doar pe în\l]imile bucuriei
Taborului, ci trebuie s\-L urm\m [i pe cele ale suferin]elor Golgotei.
Cre[tinismul ofer\ mai pu]in explica]ii pentru suferin]a celui bolnav, cât

3 A. Michel, Mystère, în Dictionnaire de Théologie Catholique, Tome X, 2e Partie, Paris,
1928, col. 2586.

4 Marc Boegner, Le chrétien et la souffrance, Éditions Berger-Levrault, Paris, 1955, p. 25-27
et passim.

5 Cel ce urc\ muntele, Editura Agora, Ia[i, 1996, p. 10.
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mai ales un Chip, un vis-à-vis a c\rui proximitate s\ o descopere (sau
redescopere) [i pe Care s\-L invoce a-L ajuta pe acest drum.

Transform\rile civiliza]iei europene din secolele al XX-lea [i al XXI-lea
au modificat profund condi]iile bolnavilor, ceea ce a influen]at compor-
tamentul spiritual al acestora. Progresele medicinei, devenite capabile s\
trateze un mare num\r de boli socotite letale, au permis în multe situa]ii
speran]e de vindecare, organizarea [tiin]ific\ a curelor, iar în cazurile
incurabile prelungirea timpului de evolu]ie a bolii sau alinarea suferin]ei. 

În privin]a problemelor puse de suferin]\, „pozi]iile unilaterale [i
ra]ionamentele logice riguroase au ajuns în impas. Oamenii au progresat
mai mult în lupta împotriva durerii decât în în]elegerea suferin]ei.
Credin]a nu aduce o solu]ie teoretic\, ci o speran]\ pe drum”6.

Compasiunea divin\ fa]\ de omul suferind

Avem tendin]a de a citi Evanghelia prea repede. Cu certitudine, sunt
unele pasaje care trebuie înghi]ite pe ner\suflate, ca o b\utur\ revigorant\
[i r\coritoare într-o zi torid\. Dar sunt [i unele care trebuie s\ fie sorbite
[i savurate îndelung, de parc\ ar fi un vin vechi, cu reputa]ie. Un astfel de
pasaj este cel care deschide una dintre cele mai meditative scrisori ale
Sfântului Apostol Pavel, în care temele suferin]ei umane, ale comp\timirii
[i ale mângâierii divine concureaz\ pentru aten]ie: „Binecuvântat este
Dumnezeu [i Tat\l Domnului nostru Iisus Hristos, P\rintele îndur\rilor
[i Dumnezeul a toat\ mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul
nostru, ca s\ putem s\ mângâiem [i noi pe cei care se afl\ în tot necazul,
prin mângâierea cu care noi în[ine suntem mângâia]i de Dumnezeu. C\
precum prisosesc p\timirile lui Hristos întru noi, a[a prisose[te prin Hristos
[i mângâierea noastr\”. (II Cor. 1, 3-5).

De la bun început subliniem faptul c\ mesajul hristic în ceea ce
prive[te suferin]a, nu este acela de a ne îndemna s\ ne complacem în ea.
Suferin]a a reprezentat, pe parcursul scurtei peregrin\ri p\mânte[ti a Lui,
un r\u, un adversar pe care l-a comb\tut neîntrerupt. I-a întrebat de
multe ori pe apostoli: „De ce sunte]i tri[ti?” (Lc. 24, 17; Mt. 6, 5; Lc.
24, 28) [i le-a lansat ferme îndemnuri la bucurie (Mt. 5, 12; 28, 9-10). El
nu a încetat s\ vindece bolnavii, s\ învie mor]ii, s\ deschid\ urechile
surzilor, s\ lumineze ochii orbilor [i s\ izgoneasc\ duhurile rele. Prin
gesturi, prin cuvinte [i prin fapte, El a venit s\ instaureze Împ\r\]ia, unde
„nici plângere, nici strig\t, nici durere nu vor mai fi” (Apoc. 21, 4).

6 Pierre Sempe, Souffrance, în Dictionnaire de Spiritualité ascetique et mystique. Doctrine
et histoire, tom XV, Paris, 1937, p. 1097.
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Citim în Sfânta Scriptur\ c\ suferin]a uman\ Îl emo]ioneaz\ pe Hristos
Cel plin de compasiune, de comp\timire. Revela]ia divin\ înf\]i[eaz\ pe
Dumnezeu fiind oricând dispus în a ie[i din transcenden]a Sa, pentru a
consola pe cel amenin]at de iminen]a mor]ii. Mântuitorul nu doar c\ nu
refuz\ pe nimeni care-I cere ajutorul, ci îl ofer\ chiar El întâi. La
întâlnirea cu cortegiul funerar [i cu v\duva din cetatea Nain, care-[i
plângea pe unicul s\u fiu mort [i-l conducea c\tre mormânt, I s-a f\cut
mil\ de ea [i i-a înviat fiul (Lc. 7, 13), iar în fa]a mormântului prietenului
s\u Laz\r, chiar a l\crimat (In. 11, 35) etc. Plânge Mântuitorul [i pentru
soarta Ierusalimului (Lc. 19, 41); Dumnezeu-Omul plânge impresionat
de suferin]a uman\; plânge, dar ofer\ [i mijloace pentru înl\turarea ei. O
emo]ionant\ m\rturie de iubire din partea Mântuitorului este cuprins\ în
cuvântarea de desp\r]ire adresat\ ucenicilor S\i, înainte de Sfintele Lui
P\timiri (In. 15, 16, 17). Pe to]i i-a iubit pân\ la sfâr[it (In. 13, 1).

Domnul ac]ioneaz\ cu mare tact, cu mult\ discre]ie [i delicate]e în rela]ia
direct\ cu cei suferinzi. Dragostea [i amabilitatea Sa nu este niciodat\
invadatoare. 

Comentatorii biblici remarc\ faptul c\ El nu a sus]inut discursuri
ample [i emfatice pe marginea subiectului suferin]ei. Pu]inul pe care îl spune
este strict legat de gesturile Sale de eliberare a omului din toate obsta-
colele r\ului, manifestat exterior [i interior. Femeia gârbov\ (Lc. 13, 10-17)
este o paradigm\ în aceast\ privin]\. Deplina Sa comp\timire se traduce
printr-o apropiere holistic\ de persoan\, trup [i suflet, f\r\ a le separa
vreodat\ pe cele dou\. Este o îns\n\to[ire complet\, pe care o propune
fiec\ruia. 

Am subliniat pân\ acum c\ Dumnezeu este milostiv, comp\timitor
fa]\ de cel suferind. Cuvântul „comp\timire” provine din limba latin\7 [i
are în]elesul primar de „a suferi împreun\ cu cineva”. El posed\ astfel sensuri
extinse precum „bun\tate”, „considera]ie” sau „clemen]\”. A fi milostiv
înseamn\ a fi capabil s\ te al\turi celui care sufer\, s\-i împ\rt\[e[ti durerea
[i chinul. Cuvântul „simpatic”8 are în mare acela[i în]eles, dar provine din
greac\. Hristos este Arhiereul „simpatic”9 al cre[tinilor, Care sufer\ cu noi

7 Substantivul compassi, nis = suferin]\ comun\; adjectivul compassibilis = care
împ\rt\[e[te suferin]a altuia; cf. Gheorghe Gu]u, Dic]ionar Latin-Român, Edi]ia a II-a re-
v\zut\ [i ad\ugit\, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2003, p. 243.

8 În limba greac\ veche, cuvântul sumpavscw are în]elesul de a comp\timi, a avea
compasiune fa]\ de cineva, a avea acelea[i sentimente, a simpatiza cu etc.; cf. Anatole
Bailly, Dictionnaire Grec-Français, Hachette, Paris, 2000, p. 1826.  

9 În în]elesul prim al acestui cuvânt, altfel spus, Hristos este Arhiereul Care comp\-
time[te, sufer\ împreun\ cu cre[tinul suferind.
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în sl\biciunile noastre (Evr. 4, 15). A trecut prin toate cele prin care ni se
cere s\ trecem. {tiind aceasta, ne putem apropia de El cu încredere. De
ce? Pentru c\ ne în]elege starea. Într-adev\r, [i El a trecut prin ea [i a creat
astfel o leg\tur\ puternic\ de „simpatie” între El [i noi.

Acest gând ne furnizeaz\ mai mult decât profund\ mângâiere [i
alinare. De asemenea, ne ofer\ un stimulent real pentru alinarea suferin]ei.
De ce? Ce nou motiv ne confer\ pentru a activa în direc]ia sc\p\rii lumii
de suferin]\? Pentru c\ suferin]a lumii Îl „afecteaz\” pe Dumnezeu. Îl
îndurereaz\. Paginile istoriei sunt p\tate cu lacrimile lui Dumnezeu. Prin
activarea spre alinarea suferin]ei în lume, alin\m triste]ea lui Dumnezeu,
Care nu r\mâne impasibil, ci se împ\rt\[e[te de aceast\ suferin]\. Suferin]a
noastr\ este suferin]a Lui; suferin]a Lui este suferin]a noastr\. Poate c\
fa]a Domnului Hristos crucificat, p\truns\ de durere [i br\zdat\ de
lacrimi ne permite s\ ne imagin\m ce trebuie s\ fi sim]it Dumnezeu când
crea]ia Lui gemea de durere, a[teptându-[i izb\virea din robia stric\ciunii
(Rom. 8, 20-22).

Trebuie s\ distingem între ideile înrudite (dar diferite) de „simpatie”
[i „empatie”. „Simpatia” este situa]ia de a fi trecut prin aceea[i experien]\ ca
altcineva. Ai trecut prin suferin]e similare [i acum suferi împreun\ cu el.
Totu[i, în consilierea profesional\, empatia este de maxim\ importan]\. Pentru
a fi de folos cuiva care are nevoie de alinare, încerci s\ te pui în postura lui
[i-]i pui întrebarea: „Oare cum se simte dac\ a trecut prin aceast\ experien]\?”.
Spre exemplu, s\ presupunem c\ persoana pe care încerci s\ o aju]i moare
de cancer. Tu, pe de alt\ parte, e[ti total s\n\tos. Încerci s\-]i dai seama
cum trebuie s\ te sim]i când mori de cancer [i astfel s\ spui [i s\ faci
lucrurile care ar putea fi de un oarecare ajutor persoanei nefericite de la
cap\tul receptor al eforturilor tale bine inten]ionate.

Dar încearc\ s\ te pui în locul persoanei care are o real\ nevoie de
ajutor. Spre exemplu, s\ presupunem c\ mama ]i-a murit recent [i, ca urmare,
e[ti profund tulburat. Cine te-ai a[tepta s\ fie mai abordabil [i mai util:
cineva a c\rui mam\ înc\ tr\ie[te, dar care este preg\tit s\ se transpun\ în
situa]ia ta, [i s\-[i imagineze cum trebuie s\ te sim]i? Sau cineva a c\rui
mam\ a murit nu demult [i care [tie din experien]\ ce sim]i? Este inerent
f\pturii umane s\ prefere s\ discute cu cineva care împ\rt\[e[te suferin]a
sa – care simpatizeaz\. {i aceast\ simpl\ observa]ie are consecin]e
teologice importante.

Hristos nu empatizeaz\ cu suferin]ele noastre, încercând s\-[i imagi-
neze ce trebuie s\ sim]im vizavi de triste]ile [i nenorocirile existen]ei
umane. El deja [tie. A trecut prin ele [i El. Le-a experimentat la prima mân\.
Pe scurt, El simpatizeaz\ cu noi. {i aceasta aduce o nou\ profunzime [i
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calitate rug\ciunii noastre adresate lui Hristos în aceste situa]ii. Ne putem
ruga Lui cu încredere, [tiind c\ El deja ne cunoa[te nevoile, pentru c\ le-a
experimentat înaintea noastr\. Suntem tulbura]i de încercare, necaz,
suferin]\? Hristos a trecut printr-o suferin]\ mai grav\ [i mai profund\ decât
oricare alta pe care o vom suporta-o noi vreodat\. Compasiunea, com-
p\timirea este r\spunsul divin la suferin]a omului. Sfântul Apostol Pavel
o afirm\ în mod explicit: „C\ nu avem Arhiereu care s\ nu poat\ suferi cu
noi în sl\biciunile noastre, ci ispitit întru toate dup\ asem\narea noastr\,
afar\ de p\cat” (Evr. 4, 15). Hristos Cel R\stignit, Înviat [i În\l]at la ceruri,
fiind Arhiereu ve[nic, continu\, plin de dragoste [i mil\, s\ sufere împreun\
cu omul suferind. Aceasta este una din marele taine ale cre[tinismului.

Suntem chinui]i de suferin]\ [i durere? S\ ne amintim c\ Hristos a
suferit agonia crucific\rii. El [tie cum este. Hristos ne cunoa[te starea ca
unul Care are compasiune fa]\ de noi. Unii teologi sus]in c\ suferin]a Îi
este ca o a doua natur\. {i putem astfel c\p\ta alinare [i încurajare de la El,
pentru c\ ne confrunt\m cu acelea[i nenorociri în via]a noastr\. Dum-
nezeul întregii mile este cu noi, chiar [i în valea umbrei mor]ii10. „În timp
ce suferin]a te tulbur\, prezen]a Mântuitorului Care r\mâne al\turi de
tine în suferin]\ î]i aduce mângâiere interioar\ ... Suferin]ele lui Hristos
abund\ în noi, pentru c\, trimise sau îng\duite de El, ele trebuie purtate
cu r\bdare, dup\ asem\narea lui Hristos. Dac\ uneori lovitura încerc\rii
este dificil de îndurat, prive[te la Hristos r\nit pentru tine. Îndr\gosti]ii
î[i scriu pentru a-[i aminti mutual teama de a fi uita]i. De aceea Iisus
Hristos, Care te iube[te, î]i trimite încerc\ri, El, pe Care tu L-ai uitat când
]i-a fost bine. Prive[te! Chiar El a p\strat, pentru ca tu s\-]i aminte[ti,
cicatricile r\nilor suferite pentru tine ... Atunci El î]i trimite încerc\ri
pentru ca tu s\-]i aminte[ti de El!”11.

Iisus a murit între doi criminali, mari tâlhari la drumul mare, oameni
care erau p\c\to[i în ochii lumii: „L-au r\stignit acolo pe El [i pe f\c\torii
de rele, unul de-a dreapta [i unul de-a stânga” (Lc. 23, 33). Ce dovad\
mai dramatic\ ar putea dori cineva pentru compasiunea lui Hristos fa]\
de noi [i lucrarea Sa mântuitoare pe Cruce, când El a suferit împreun\ cu
p\c\to[ii? Sau ce împlinire mai conving\toare a m\rturiei Lui c\ „... v\

10 Alister McGrath, Suffering, Hodder & Stoughton, London-Sydney-Auckland, 1992,
p. 68 sq. În alc\tuirea acestui studiu introductiv, de un real folos mi-a fost acest material.

11 Pierre de Blois, De duodecim utilitatibus tribulationum, P. L. CCVII, col. 990, 999b,
1004-1005, 996AB apud Irénée Noye, Maladie, în Dictionnaire de Spiritualité ascetique et
mystique. Doctrine et histoire, tom X, Beauchesne, Paris, 1937, p. 145.



 21Hristos, Prietenul nostru în suferin]\

spun c\ trebuie s\ se împlineasc\ întru Mine Scriptura aceasta: «{i cu cei
f\r\ de lege s-a socotit», c\ci cele despre Mine au ajuns la sfâr[it” (Lc. 22, 37).

Temele respingerii, umilin]ei [i suport\rii suferin]ei sunt curând
eviden]iate. „Dispre]uit era [i cel din urm\ dintre oameni; om al durerilor
[i cunosc\tor al suferin]ei” (Is. 53, 3). Robul suferind ne împ\rt\[e[te con-
di]ia uman\, bând adânc din apele amare ale durerii [i suferin]ei. Intensitatea
pasajului este incontestabil\.

Aceasta este compasiunea în deplinul sens al cuvântului. Aici îl vedem
pe Iisus preg\tit s\ sufere împreun\ cu p\c\to[ii: num\rat printre ace[tia
[i condamnat s\ le împ\rt\[easc\ soarta, El accept\ aceast\ identificare.
Nu a f\cut nici o încercare de a sc\pa de consecin]ele hot\rârii Sale. S-a
identificat cu noi pân\ la sfâr[it. El nu este impasibil ca Budha, ci se
al\tur\ nou\ în solidaritatea aceasta a suferin]ei.

Dumnezeu ne-a purtat am\r\ciunile pe calvarul crucii. A cunoscut sufe-
rin]a noastr\. Aceasta nu este o rostire incert\ despre faptul c\ Dumnezeu
„ar fi con[tient” de suferin]ele noastre, ci este o glorioas\ afirmare a
faptului c\ Dumnezeu ne-a împ\rt\[it suferin]ele, r\spândind parfumul
prezen]ei Sale mântuitoare în latura întunecat\ a existen]ei noastre.
Dumnezeu ne este un Prieten de suferin]\ Care în]elege, comp\time[te,
ajut\, iar când crede c\ ne este folositor pentru mântuire ne t\m\duie[te.
El nu prive[te pasiv situa]ia noastr\, de la distan]\, f\r\ a o în]elege [i f\r\
a ne ajuta12.

Prin atitudinea Sa, Mântuitorul n-a urm\rit interese personale sau de
grup, ci a dorit s\ fie de folos tuturor, împ\rt\[indu-le imense binefaceri.
El t\m\duie[te minunat toate bolile trupului [i ale sufletului [i revars\
binecuvântarea mângâierii în sufletele îndurerate [i în trupurile suferinde.
Cuvântul S\u, mâna Sa (Mt. 8, 3; 20, 34), marginea hainei Sale (Mt. 9, 20)
toate s\vâr[esc minuni pentru vindecarea [i mângâierea celor în suferin]e. 

Unii dintre semenii no[tri înclin\ uneori s\ cread\ c\ Fiul lui Dumnezeu
este departe de noi, pe tronul S\u ceresc, lâng\ Dumnezeu-Tat\l [i c\
suntem singuri în suferin]ele noastre, îns\ nu este deloc a[a. În]elegem
aceasta [i numai dac\ ne amintim fugitiv de episodul biblic relatat în
cartea proorocului Daniel (cap. 3), unde citim c\ regele Nabucodonosor
(634-562 î. Hr.) i-a aruncat în cuptorul cel de foc pe cei trei tineri {adrac,
Me[ac [i Abed-Nego care nu s-au l\sat îndupleca]i s\-[i renege credin]a în
Dumnezeul Cel Viu [i Adev\rat [i s\ venereze idolul din aur la semnalul
dat de trâmbi]e [i de celelalte instrumente muzicale. Când au fost
întreba]i dac\ într-adev\r nu slujesc dumnezeului lui [i chipului de aur pe

12 Alister McGrath, op. cit., p. 73 et passim.
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care el l-a a[ezat, ace[tia au r\spuns regelui urm\toarele cuvinte: „O,
Nabucodonosor, noi n-avem nevoie ca la aceasta s\-]i d\m un r\spuns!
Dac\, într-adev\r, Dumnezeul nostru C\ruia Îi slujim poate s\ ne scape,
El ne va sc\pa din cuptorul cel cu foc arz\tor [i din mâna ta, o, rege! {i
chiar dac\ nu ne va sc\pa, [tiut s\ fie de tine, o, rege, c\ noi nu vom sluji
dumnezeilor t\i [i înaintea chipului de aur pe care tu l-ai a[ezat nu vom
c\dea la p\mânt!”. (Dan. 3, 16-18). Acestea zicând ei, regele a dat
porunc\ s\ fie arunca]i în cuptorul cel de foc care a fost înc\lzit de [apte
ori mai mult decât  de obicei (Dan. 3, 19). {i, dintr-o dat\, regele
Nabucodonosor a fost cuprins de spaim\ [i s-a sculat în grab\, zicând
c\tre sfetnicii s\i: „«Oare, n-am aruncat noi trei b\rba]i lega]i în mijlocul
cuptorului cu foc arz\tor?» R\spuns-au [i i-au zis: «Cu adev\rat, a[a este,
o, rege!» {i începând din nou a gr\i, a zis: «Iat\, eu v\d patru b\rba]i
dezlega]i, umblând prin mijlocul cuptorului, nev\t\ma]i, iar chipul celui
de al patrulea, ca fa]a unuia dintre fiii zeilor»” (Dan. 3, 24-25). Deci
Însu[i Iisus Se afla acolo, în mijlocul fl\c\rilor cuptorului, împreun\ cu
acei trei tineri care nu au acceptat s\-[i lepede credin]a [i s\ se închine
idolului creat de mâini omene[ti. Nici un fir de p\r nu li se pârlise [i nu
au fost v\t\ma]i în nici un fel. De aici reiese c\ nimeni nu este singur, ci
Hristos este cu noi întotdeauna, mai ales în cuptorul suferin]elor vie]ii.
„Dac\ tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine [i în valuri tu nu vei fi înecat.
Dac\ vei trece prin foc, nu vei fi ars [i fl\c\rile nu te vor mistui. C\ Eu
sunt Domnul Dumnezeul t\u ...” (Is. 43, 2-3). A[a cum men]ioneaz\ unii
comentatori13 ai textului biblic de mai sus (Dan. 3, 24-25), este o mângâiere
s\ observ\m c\ numai trei: {adrac, Me[ac [i Abed-Nego au ie[it din foc.
Cel\lalt, cea de-a patra Persoan\ care credem c\ era Hristos, a r\mas
acolo, în cuptor, ca s\ ne apere [i s\ ne mângâie pe noi to]i atunci când
vom trece prin cuptorul de foc arz\tor al durerilor, încerc\rilor [i
necazurilor vie]ii. El ne-a f\g\duit c\ nu vom fi singuri în clipele cele mai
grele [i noi credem în cuvântul Lui.

Deci cre[tinul nu este singur, p\r\sit sau izolat. El înainteaz\ spre
bucuriile ve[nicei Împ\r\]ii cu [i în Hristos, aflând în El pe Cineva care
poate s\-l în]eleag\, s\-i aline sufletul [i s\-l ajute. Mântuitorul se ofer\
omului ca un Dumnezeu comp\timitor, ajut\tor, „blând [i smerit cu
inima” (Mt. 11, 29), iar t\m\duirea i-o propune, nu i-o impune, c\ci ea
se sprijin\ pe dolean]a omului de a fi vindecat.

13 Anthony M. Coniaris, Vitamine duhovnice[ti pentru inimile r\nite, în române[te de
Maria B\ncil\, Ed. Sofia, Bucure[ti, 2010, p. 22.
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„Cuvântul S-a f\cut trup [i S-a s\l\[luit între noi” (In. 1, 14), fiind
„...întru toate dup\ asem\narea noastr\, afar\ de p\cat” (Evr. 4, 15).
Hristos a experimentat suferin]a fizic\, ura, umilin]a [i persecu]ia. Fiul lui
Dumnezeu nu a venit s\ desfiin]eze crucea, nu a venit s\ desfiin]eze sau s\
anihileze complet suferin]a, ci pentru a suferi al\turi de noi.

Într-una din predicile sale, p\rintele Nicolae Steinhardt sus]inea c\
religia cre[tin\ nu ne ofer\ un mijloc miraculos de a sc\pa de suferin]\, ci
ne pune la îndemân\ miraculosul mijloc de a o îndura. A[a cum se
subliniaz\ în teologia ortodox\, scopul Bisericii nu este acela de a izb\vi
temporar pe oameni de moartea biologic\, ci de a-i izb\vi de frica mor]ii
[i de moartea cea ve[nic\. Pentru Biseric\ – men]ioneaz\ Sfântul Ioan
Hrisostom – „a convinge pe cineva s\ dispre]uiasc\ moartea este (un
lucru) cu mult mai mare decât a-l sc\pa de la moarte”14.

Compasiunea pentru aproapele nostru

Sfânta Scriptur\ nu ofer\ explica]ii detaliate pentru durere [i suferin]\,
dar ne îndreapt\ privirea c\tre compasiunea divin\ dovedit\ faptic de
c\tre Mântuitorul în timpul activit\]ii Sale p\mânte[ti prin actele de
vindecare, mergând, pân\ la acceptarea mor]ii  pe Cruce „pentru noi
oamenii [i pentru a noastr\ mântuire”.

Cre[tinul, ca ucenic al Domnului [i ca urm\tor al Lui, are voca]ia de a
traduce aceea[i compasiune în fapte, de a lucra la rândul s\u, ca [i Hristos,
pentru a vindeca, a u[ura, a mângâia, a elibera de r\u sau a-[i întinde o
mân\ salvatoare acolo unde nevoia o reclam\. În fiecare din gesturile
pline de compasiune ale cre[tinului este prezent Hristos Însu[i. Dup\ o
exprimare hrisostomic\, cre[tinul milostiv devine mâinile [i picioarele lui
Hristos Care r\spunde, prin acesta, rug\ciunilor celor neajutora]i, strâm-
tora]i, cuprin[i de boal\ sau de oarece suferin]\, care au cerut cu ardoare
lui Dumnezeu s\-i ajute. Îns\ Acela[i Hristos Se ascunde, cum numai El [tie,
sub chipul celui fl\mând, însetat, str\in, gol, bolnav, în temni]\ (Mt. 25, 34-45).
Deci, pe de o parte, Hristos Domnul este T\m\duitorul Care comp\time[te
[i vindec\ [i, pe de alt\ parte, Bolnavul care este tratat [i alinat. Cu siguran]\
Biserica, având la baz\  înv\]\tura din Sf. Evanghelie (Matei 25, 35-45),
în]elege c\ cel care refuz\ s\ ofere ajutorul unui bolnav aduce atingere lui
Hristos Însu[i. 

Gândul c\ Domnul Hristos a purtat povara p\catelor noastre, ne-a
cunoscut suferin]a [i este un Prieten care ne în]elege, ne comp\time[te [i

14 Omilii la Matei, 34, P. G. LVII, col. 375.
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ne ajut\, ne ofer\ un puternic imbold pentru a lucra spre alinarea durerii [i
a suferin]ei în lume, nutrind propria noastr\ compasiune din cea a Înv\-
]\torului nostru. Compasiunea este limbajul iubirii. C\utând s\ u[ur\m
greut\]ile suportate de al]ii în aceast\ lume dur\, lucr\m pentru a u[ura
durerea lui Dumnezeu în fa]a suferin]ei crea]iei Sale. Dumnezeu sufer\
împreun\ cu poporul S\u. U[urând celor suferinzi sau chiar muribunzi
triste]ea [i suferin]a, aducem un zâmbet pe fa]a lui Dumnezeu. Nu
conteaz\ dac\ facem aceasta fie aplecându-ne asupra necazurilor vecinilor
care sunt b\trâni, bolnavi [i infirmi, fie d\ruind  bunuri materiale pentru
a împiedica foametea, sau dac\ rupem din timpul nostru liber discutând cu
cei singuri [i tri[ti. F\când oricare dintre acestea, r\spundem unei nevoi
umane reale, împlinim porunca de a iubi dup\ cum am fost iubi]i [i
bucur\m inima p\rinteasc\ a unui Dumnezeu Care alege s\ sufere împreun\
cu cei pe care i-a creat [i îi iube[te. 

Bunul cre[tin ia parte, cu bun\voin]\, la suferin]ele [i bucuriile celorlal]i,
manifestându-se întotdeauna cu solicitudine, fiind dispus s\ ajute efectiv
[i din toat\ inima, bine [tiind c\ religia cre[tin\ nu se reduce la simple
formul\ri teoretice sau complicate în[iruiri de construc]ii ideologice, ci
recomand\ întruparea principiilor sale în via]a cotidian\, a[a cum ne-a ar\tat
Însu[i Întemeietorul cre[tinismului: Hristos Domnul. Con[tien]i de
înalta lor misiune, cre[tinii vor s\-L reprezinte pe Mântuitorul în lume [i
s\-I slujeasc\, p\trun[i de voca]ia l\untric\ de a fi în vremea vie]ii lor o
„Evanghelie întrupat\”. Identitatea naturii nu admite deosebiri fiin]iale între
oameni. Atitudinea iubitoare [i plin\ de compasiune fa]\ de aproapele
suferind, îl fac pe acesta din urm\ s\ se simt\ pre]uit, stimat [i iubit. Pentru
cei afla]i pe patul suferin]ei, de multe ori este nevoie numai de inim\
bun\, de cuvânt bun, de inten]ie bun\, adesea de o singur\ privire cald\ [i
comp\timitoare.

Încerca]i trupe[te de fierbin]eala suferin]ei [i înghe]a]i suflete[te de
r\ceala singur\t\]ii, unii dintre semenii no[tri se sting singuri [i îndurera]i,
f\r\ s\ aib\ parte de mângâierea unei mâini [i de glasul sau de prezen]a
t\cut\ a unui om c\ruia s\-i pese. De aceea avem [i trup [i suflet, pentru
ca nu doar s\ ajut\m fizic pe cineva, ci s\-l [i mângâiem la vreme de
boal\, încercare [i necaz. Bunul credincios prive[te suferin]ele altuia ca [i
cum ar fi ale sale. F\când astfel, el arat\ c\ îndemnul unui scriitor post-
apostolic „S\ iube[ti pe aproapele t\u mai mult decât sufletul t\u”15 nu a r\mas
f\r\ ecou în sufletul [i în via]a lui. Când vars\ lacrimi pentru durerea

15 Barnaba, Epistola, cap. XIX, 5, în Scrierile P\rin]ilor Apostolici, traducere, note [i
indici de Preot Dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucure[ti, 1995, p. 162.
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altuia, simte [i el mângâierea dumnezeiasc\. {i el este r\spl\tit de Hristos
cu mângâiere dumnezeiasc\ potrivit durerii lui pentru aproapele. Un
cuvânt din Sinaxar, al Sfântului Atanasie cel Mare men]ioneaz\ c\ „cel ce
unge pe altul cu aromate, el mai întâi miroase frumos”, în sensul c\ el se
umple mai întâi de parfumul faptei celei bune, de folosul ei. Iar Sfântul
Ioan Gur\ de Aur sublinia c\ „nimeni nu-i atât de bun prieten al lui
Dumnezeu ca acela care tr\ie[te spre folosul celor din jurul s\u. De aceea
ne-a dat Dumnezeu cuvânt, mâini, picioare, t\rie trupeasc\, minte [i
pricepere, ca toate acestea s\ fie spre mântuirea noastr\ [i spre folosul
aproapelui”16.

Hristos nu doar recomand\ gestul sau fapta milostiv\ ci, mai mult,
f\g\duie[te s\ r\mân\ în cei care-[i împ\rt\[esc reciproc iubirea: „De ne
iubim unul pe altul, Dumnezeu r\mâne întru noi [i dragostea Lui în noi
este des\vâr[it\” (I In. 4, 12).

În cartea biblic\ Facerea (Fac. 18), observ\m cum ospitalitatea lui Avraam
fa]\ de cei trei C\l\tori care-l viziteaz\ la stejarul Mamvri ilustreaz\ o
paradigm\ recomandat\ de atitudine binevoitoare. Primind pe cei trei Îngeri,
Avraam Îl prime[te pe Dumnezeu Însu[i, fapt ce îl învrednice[te s\
dobândeasc\ un fiu [i s\ devin\ p\rinte al unui popor atât de numeros
precum stelele cerului. Pe de alt\ parte, capitolul urm\tor din cartea
Facerii (cap. 19) arat\ c\ nerespectarea legii ospitalit\]ii reprezint\ un act
grav ce atrage pedeapsa divin\. {i peste secole, Sfântul Apostol Pavel, în
Epistola c\tre Evrei, îi îndemna astfel pe cre[tini, amintind episodul
avraamic: „Primirea de oaspe]i s\ n-o uita]i c\ci prin aceasta unii, f\r\ ca
s\ [tie, au primit în gazd\, îngeri” (Evr. 13, 2).

Via]a cre[tin\ este hristocentric\ [i hristomorfic\

A fi cre[tin înseamn\ a suferi cu Hristos [i pentru Hristos precum [i
pentru mântuirea sufletului. Sfântul Apostol Pavel vorbe[te cu t\rie
despre acest aspect al credin]ei în Hristos: „eu toate le socotesc c\ sunt
pagub\, fa]\ de în\l]imea cunoa[terii lui Hristos Iisus, Domnul meu,
pentru Care m-am lipsit de toate [i le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos
s\ dobândesc, [i s\ m\ aflu întru El ... ca s\-L cunosc pe El [i puterea
învierii Lui [i s\ fiu primit p\rta[ la patimile Lui, f\cându-m\ asemenea
cu El în moartea Lui” (Filip. 3, 8-10).

Citind aceste cuvinte, savurându-le [i aprofundându-le, putem lesne
conchide c\ ele aduc lumin\ asupra rostului pe care suferin]a îl are în via]a

16 Ibidem, 78, 3, traducere de Pr. D. Fecioru, în col. PSB, vol. 23, Ed. IBMBOR,
Bucure[ti, 1994, p. 892.
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cre[tin\. Am putea rezuma mare parte din ceea ce afirm\ Apostolul Pavel
aici spunând c\ via]a cre[tin\ este atât hristocentric\ cât [i hristomorfic\.
Acest ultim cuvânt, aparent nepotrivit, ascunde o dulcea]\ interioar\,
pentru c\ exprim\ ideea c\ credin]a ne modeleaz\ dup\ chipul lui
Hristos. Prin credin]\, Dumnezeu ne remodeleaz\ pân\ la asem\narea cu
propriul S\u Fiu. Paradigma vie]ii p\mânte[ti a lui Hristos începe s\
devin\ evident\ în vie]ile bunilor cre[tini care nutresc n\dejdea c\ se vor
împ\rt\[i într-o zi de slava Sa cereasc\ [i î[i conformeaz\ întreaga via]\
dup\ preceptele evanghelice.

Dar exist\ [i o latur\ mai pu]in luminoas\ a acestei probleme. Noi,
care suntem f\cu]i dup\ chipul lui Hristos, trebuie s\-I împ\rt\[im [i
suferin]ele, înainte de a-I împ\rt\[i slava. Suferin]a [i durerea pot p\rea
cu totul inutile [i lipsite de sens – dar [i moartea lui Hristos pe cruce a
p\rut a[ijderea pentru mul]i. Unul dintre cele mai profunde în]elesuri ale
Evangheliei este acela c\ Dumnezeu poate s\ transfigureze suferin]a care
pare a fi lipsit\ de sens [i scop [i s\ dobândeasc\ ceva prin ea. „Poate nu
[tim ce se dobânde[te; pân\ la urm\ cei care L-au urm\rit pe Hristos
murind n-aveau nici o idee despre uluitoarele evenimente care urmau a
surveni dup\ moartea Sa cu trupul. Tot a[a poate ni se pare [i nou\, c\
durerea [i chinul nostru nu servesc nici unui scop”17. Acela[i Dumnezeu
Care a avut un scop [i a adus putere prin suferin]ele – în aparen]\ f\r\
sens – ale Fiului S\u, este prezent, prin credin]\, în suferin]ele noastre de
ast\zi. Trebuie s\ înv\]\m s\ I le oferim Lui, [i s\-L rug\m s\ ne asigure de
prezen]a [i harul S\u mângâietor [i mântuitor, ca s\ dobândim puterea de
a deslu[i rostul suferin]elor noastre [i de a le r\bda, ca s\ ne purific\m
sufletele [i s\ cre[tem spiritual în unirea cu El.

Calea care duce la ceruri trece [i prin suferin]\

Cre[tinismul recunoa[te deschis realitatea [i necesitatea suferin]ei. Este
ceva împ\rt\[it de Fiul lui Dumnezeu [i de fiii S\i prin har. Nici m\car
pentru un moment nu se sugereaz\ c\ o persoan\, devenind cre[tin\, ar
putea  sc\pa de  suferin]\. Nu. Cre[tinii nu apar]in lumii dar tr\iesc în ea.
Nu exist\ modalitate prin care devenind credincios s\ fii izolat de
suferin]a lumii. Mântuirea de lume nu înseamn\ îndep\rtarea de suferin]a
din lume.

Cre[tinii sunt în lume pentru c\ trebuie s\ fie în aceast\ lume. Nu exist\
izolare, nu exist\ menajare fa]\ de realit\]ile dure ale vie]ii. N\dejdea

17 Alister McGrath, op. cit., p. 90.
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dobândirii frumuse]ilor raiului este real\ dar nu ne protejeaz\ în fa]a
durerii vie]ii de aici. Suferin]a, crucificarea [i învierea lui Iisus Hristos
cartografiaz\ traseul adev\ratei vie]i cre[tine. Calea care conduce la ceruri
trece [i prin suferin]\ [i moarte. 

A deveni un adev\rat cre[tin implic\, printre altele, [i r\bdarea
suferin]ei. A fi cre[tin înseamn\ a ridica crucea [i a-L urma pe Hristos.
„(…) Hristos a p\timit pentru voi, l\sându-v\ pild\, ca s\ p\[i]i pe
urmele Lui” (I Pt. 2, 21). Suferin]a este parte a c\ii credinciosului c\tre
ceruri. „Ci, întrucât sunte]i p\rta[i la suferin]ele lui Hristos, bucura]i-v\,
pentru ca [i la ar\tarea slavei Lui s\ v\ bucura]i cu bucurie mare”. (I Pt. 4, 13).

Oare aceasta înseamn\ c\ cre[tinii ar trebui s\ caute suferin]a, pentru
a fi mai asem\n\tori lui Hristos? Nu. Suferin]a ne vine prin voia sau cu
îng\duin]a lui Dumnezeu, dac\ vine. „Este mai bine ca momentul [i locul
suferin]ei s\ fie l\sate la în]elepciunea lui Dumnezeu. Ce conteaz\ este
modul în care percepem acea suferin]\ [i modul în care ne preg\tim s-o
valoriz\m”18.

A dori vindecarea nu este un lucru contrar voin]ei divine. {i Hristos
i-a vindecat pe bolnavii care I-au cerut ajutorul. Simone Weill spunea: „Nu
c\uta]i s\ nu suferi]i [i nici s\ suferi]i mai pu]in, ci s\ nu fi]i altera]i de
suferin]\”19. Nu trebuie s\ fugim de suferin]\ atunci când aceasta vine la
noi, dar nici s\ alerg\m în c\utarea ei ca [i cum aceasta ar avea valoare
prin ea îns\[i. 

De ce trimite sau îng\duie Dumnezeu suferin]a?

O perioad\ de suferin]\ poate face o persoan\  s\ devin\ mai bun\,
dac\ în]elege c\ Dumnezeu îi trimite aceasta pentru a aduce la suprafa]\
ceva ce altfel ar fi imposibil de adus. Acesta ar fi un mod pozitiv [i corect
de a vedea lucrurile. La un nivel mai profund, încercarea (prin suferin]\)
ar putea s\ exprime e[ecul în fa]a realiz\rii unui ideal, cu sentimentul
subsecvent c\ acesta trebuie rectificat printr-un supliciu. Ar putea
exprima hot\rârea de a dep\[i toate [i de a r\mâne puternic pentru a-[i
demonstra capacit\]ile. Sau ar putea fi o pledoarie pentru ajutor într-o
situa]ie în care persoana se simte dep\[it\. De asemenea, suferin]a ar
putea fi perceput\ [i ca fiind îng\duit\ de Dumnezeu pentru c\ este
expiatoare, sau ca fiind o încercare de la Dumnezeu, pentru a ne da
prilejul pentru o credin]\ mai des\vâr[it\, a[a cum afirm\ P\rin]ii
Bisericii. Pot fi în[iruite multe alte posibile explica]ii. Se presupune c\

18 Ibidem, p. 92-93.
19 Simone Weill, La pesanteur et la Grâce, Librairie Plon, Paris, 1948, p. 158.
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toate acestea sunt luate în considerare cu seriozitate, altfel ar putea fi
aruncate doar ca modalitate de închidere a conversa]iei: „Ei bine, toate
acestea ne sunt trimise spre încercare”, lucru care spus cu o ridicare din
umeri poate însemna nimic mai mult decât „sunt plictisit de discu]ia pe
subiectul acesta, iar conversa]ia nu ne duce nic\ieri”. Pornind de la premisa
c\ fraza este spus\ la modul serios, care sunt sensurile care trebuie
explorate? Cele ale dezvolt\rii [i înv\]\rii pozitive. Întreb\rile de sondat
sunt: „Ce ai înv\]at din experien]a aceasta? Sim]i c\ e[ti înt\rit prin aceast\
boal\? Cum s-au schimbat lucrurile pentru tine?”.

Unii v\d suferin]a ca pe o pedeaps\ de care se serve[te Dumnezeu
pentru a-l întoarce pe om la respectarea voin]ei divine, pentru a-i trezi
poc\in]a. Unii copii înva]\ c\ dac\ sunt buni, totul va fi bine pentru ei. În
via]a adult\, suferin]a poate duce la hot\rârea de a trece cu vederea difi-
cult\]ile prezentului, cu încrederea într-un rezultat fericit. Totu[i, aceasta
ridic\ probleme acolo unde prognosticul este slab, iar pacientul pare stupefiat
c\ lucrurile nu se îmbun\t\]esc. Cum rezist\ acest ideal al „sfâr[itului
fericit” în fa]a realit\]ilor bolii [i mor]ii?

Melvyn Thompson propune s\ se înceap\ prin a construi un tipar de
simboluri prin care persoana se în]elege pe sine, pentru a vedea exact cum
se potrive[te conceptul de „rezultat fericit” în cadrul atitudinii sale.
Simbolurile pe care le c\ut\m sunt acelea care exprim\ triumful binelui sau
al frumuse]ii în fa]a efemerului. Istoria [i natura sunt pline de exemple, de
la floarea sau fluturele magnific care tr\ie[te o via]\ foarte scurt\, la eroul
tragic al legendelor. Întrebarea care se ridic\ în mintea consilierului este:
„Dac\ percepi lucrul acesta ca frumos, de[i a pierit atât de repede sau acea
persoan\ ca realizat\ de[i a murit tân\r\, atunci de ce sim]i c\ via]a
trebuie s\ se deruleze exact a[a cum dore[ti tu?”20.

Sunt [i oameni nevinova]i care sufer\. „E o mare tain\: de ce sufer\
oameni nevinova]i iar mul]i vinova]i scap\ mai u[or. Sfântul Ioan Gur\
de Aur l\mure[te aceast\ tain\ [i spune: Dumnezeu ne trimite uneori
încerc\ri [i suferin]e chiar dac\ acestea nu sunt pedepse pentru p\catele
noastre, ca s\ ne înve]e s\ nu ne leg\m de lumea aceasta ca de ultima
realitate. De fapt, boala, suferin]a ne arat\ c\ suntem trec\tori. {i atunci
se treze[te în noi dorin]a de a ne apropia [i de a ne uni cu Cel ce este netrec\tor.
Cre[te în noi [i mai mult credin]a în Hristos, Împ\ratul cel f\r\ de moarte,
Care a trecut prin moarte [i a biruit moartea”21.

20 Melvyn Thompson, Cancer and The God of Love, SCM Press, Norwich, 1976, p. 56-57.
21 Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, „Fericit este medicul care simte

c\ Dumnezeu lucreaz\ prin el”, în Gazeta cre[tin\, Anul IV (2000), Nr. 73, p. 5.
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Nu întotdeauna boala este în mod direct urmarea p\catului (In. 9, 3),
ci ea poate fi o tainic\ pedagogie divin\, o frân\ preventiv\ pentru cel
care dore[te s\ guste din cupa amar\ a p\catului, un imbold spre des\vâr-
[ire, o chemare insistent\ la înduhovnicire, la smerenie, la o credin]\ mai
fierbinte, altfel spus, o chemare la c\utarea mântuirii sufletului. Teama de
boal\ poate fi pentru unii [i cel mai bun parapet împotriva oric\rei
tenta]ii de abuz.

Ruediger Dahlke, autorul c\r]ii Boala ca [ans\. Cum s\ descifr\m mesajul
ascuns al bolii (Traducere de Daniela {tef\nescu, Ed. Trei, Bucure[ti, 2008),
încearc\ – a[a cum reiese din carte [i a[a cum subliniaz\ [i editorii acesteia
– s\ ne conving\ c\ boala este [i o [ans\. Prin intermediul unui organ sau
regiuni a corpului, sufletul caut\ s\ ne aduc\ la cuno[tin]\ o durere, o
tensiune, o lips\, într-un cuvânt o problem\ nerezolvat\. Dac\ [tim s\
descifr\m mesajul ascuns al bolii avem toate [ansele s\ ne eliber\m de ea.  

Reac]iile emo]ionale ale bolnavilor. În Dumnezeu
poate afla bolnavul toat\ mângâierea

Procesul mor]ii este personal [i unic, adaptat mediului din care provine
subiectul, structurii familiei, erudi]iei, culturii acestuia. Totu[i, putem distinge
câteva tipare comportamentale, descrise de Elisabeth Kübler Ross, psihiatr\
american\, care a definit cinci stadii psihologice prin care trec pacien]ii mai
ales în faza final\ a bolii22. Unele din aceste stadii pot disp\rea sau ordinea
lor se poate schimba23.

Primul stadiu este negarea [i reprezint\ un comportament de evitare.
Când finalul vie]ii devine o certitudine [i bolnavul simte c\ se apropie, el
nu accept\ realitatea apropierii mor]ii. Pacientul evit\ sau amân\ abordarea
direct\ a ve[tii cumplite pe care a primit-o. Poart\ un monolog cu sine:
„Nu poate fi adev\rat, medicul gre[e[te”. Atunci consult\ mai mul]i
doctori, insist\ s\ i se repete analizele, devine logoreic. 

A doua faz\ este mânia sau furia, caracterizat\ de întrebarea: „De ce
tocmai eu?”, „Ce vin\ am eu?”. Aceast\ emo]ie intens\ se r\sfrânge asupra
celor din jur: familie, medic, prieteni etc. De[i în aparen]\ pacientul

22 Elisabeth Kübler-Ross, Despre moarte [i a muri, trad. Mihail Piru[c\, Elena Francisc
Publishing, Bucure[ti, 2008. Acest scurt subcapitol l-am alc\tuit cu ajutorul Pr. Dr. Gabriel
Roman - cercet\tor postdoctoral al Facult\]ii de Medicin\ „Gr. T. Popa” din Ia[i, c\ruia îi
mul]umesc [i pe aceast\ cale.

23 Maurice M. Abitbol, Let`s talk about death. Breaking through old traditions and looking
for a new peaceful approach, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2006, p. 48.
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dore[te s\ între]in\ conflicte cu anturajul, de fapt, el are ca scop atragerea
aten]iei [i a sprijinului celor din jur. 

Tocmeala, învoiala sau negocierea este a treia faz\, în care pacientul
încearc\ o în]elegere cu Dumnezeu, în care cere Acestuia prelungirea
existen]ei sale, oferind în schimb fapte de bun cre[tin. Aceast\ etap\ este
simbolizat\ de replica „Dac\ tr\iesc, voi fi recunosc\tor”.

Speran]a d\ o for]\ psihic\ foarte mare, ea poate prelungi via]a.
Totu[i, când boala intr\ într-o etap\ avansat\, devine evident faptul c\
moartea este inevitabil\. Atunci bolnavul devine anxios, starea lui psihic\
se degradeaz\. Depresia caracterizeaz\ a patra etap\ a modelului Kübler
Ross. Exist\ dou\ tipuri de depresie, cea reactiv\ (secundar\ afl\rii diag-
nosticului, fiind cauzat\ de faptul c\ pacientul resimte o serie de pierderi
ap\rute odat\ cu debutul bolii) [i cea preg\titoare sau premerg\toare
decesului, o etap\ de medita]ie interioar\, de încheiere a unor bilan]uri
referitoare la existen]a pacientului în aceast\ lume. Acest tip de depresie
premerg\toare este o etap\ eficient\ [i de dorit în cazul fiec\rui muribund.
Ea se manifest\ prin separarea de aceast\ lume, prin acceptarea bolii pe
care o vede în rânduiala lui Dumnezeu cu el, prin dialog cu sine însu[i,
medita]ie, spovedanie [i rug\ciune, prin bilan]ul realiz\rilor [i sc\derilor
vie]ii etc. Este o etap\ silen]ioas\, în care bolnavul începe s\ „poarte
doliu” pentru propria-i moarte. 

Ultimul stadiu este cel al accept\rii. Bolnavul, în majoritatea cazurilor,
este epuizat [i într-o stare fizic\ [i psihic\ degradat\. Bolnavii accept\
gândul mor]ii, unii chiar o a[teapt\. Nu este o acceptare împletit\ cu
depresie, cu triste]e sau jale, ci o acceptare a situa]iei [i a mor]ii, o a[teptare
t\cut\, lini[tit\ a implacabilului. Din punct de vedere fizic, pacientul este
tot mai obosit [i tot mai sl\bit. 

Pe durata derul\rii acestor etape, pacientul aflat în stadiul terminal imprim\
acestor etape anumite tr\s\turi personale rezultate din personalitatea sa,
mediul de provenien]\, gradul de cultur\ [i erudi]ie, „resursele” religioase [i
nu în ultimul rând, din gradul s\u de a-[i „intelectualiza” întreaga suferin]\.

Atunci când abordeaz\ o persoan\ bolnav\, preotul trebuie s\ fie atent
la faza în care aceasta ar putea fi încadrat\, iar r\spunsurile sale s\ fie
adaptate acestor st\ri.

Persoanele care percep pe Dumnezeu ca pe o for]\ de sus]inere [i de
ghidare în vie]ile lor au tendin]a de a experimenta mai pu]in stres
psihologic24, iar în situa]ii de stres ridicat, sprijinul religiei în alungarea

24 Kenneth I. Maton, „The stress-buffering role of spiritual support: crosssectional
and prospective investigation”, în Journal for the Scientific Study of Religion, XXVIII
(1989), 3, p. 310.
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depresiei este incontestabil25. Cercet\rile sugereaz\ îmbun\t\]irea evident\
a calit\]ii vie]ii celor care se servesc de religie [i de practicile religioase pentru
a face fa]\ bolii26. Aceasta ofer\ un sentiment de siguran]\ prin aflarea
scopului [i a unui cadru pentru în]elegerea experien]ei unei boli care
amenin]\ via]a [i poate cauza moartea27.

A. Kellehear28 afirm\ c\, bolnavi fiind, oamenii au diferite nevoi.
Nevoile morale includ g\sirea p\cii [i a reconcilierii, rezolvarea dilemelor
din trecut [i din prezent, întâlnirea cu al]ii, analiza din perspectiv\ moral\
[i social\ a vie]ii [i c\utarea iert\rii. Nevoile religioase includ împ\carea,
iertarea [i sprijinul divin, cur\]irea sufletului prin spovedanie, participarea
la diferite slujbe ale Bisericii, pelerinaje, lectur\ religioas\, discu]ii despre
Dumnezeu [i via]a ve[nic\.

Cu toate acestea, unele strategii psihologico-religioase de adaptare
pot avea efecte d\un\toare pentru pacien]ii bolnavi. Exemple de astfel de
atitudini gre[ite includ rug\ciunea pentru o minune, punerea la îndoial\ a
iubirii lui Dumnezeu [i pierderea speran]ei într-un rezultat benefic, a da
vina pe Dumnezeu pentru orice suferin]\, ceea ce motiveaz\ sup\rarea pe
Dumnezeu29.

Cel suferind poate g\si în Cuvântul lui Dumnezeu toat\ mângâierea,
c\ci „Domnul Dumnezeu Mi-a dat Mie limb\ de ucenic, ca s\ [tiu s\
gr\iesc celor dezn\d\jdui]i” (Is. 50, 4). Lungul drum al coabit\rii cu
Dumnezeu începe prin acceptarea voii Lui de c\tre cei ce vor s\ devin\
gazde ale lui Dumnezeu, dup\ modelul Fecioarei Maria care a [tiut s\
r\spund\ afirmativ când Dumnezeu Tat\l a cerut g\zduire pentru Fiul
S\u. Bolnavul, l\sându-se p\truns de Cuvântul Domnului, trezind în
fiecare diminea]\ urechea pentru a-L asculta, precum un discipol, nu face

25 Printre cercet\rile care au examinat func]ia coping-ului religios în cazul bolnavilor de
cancer, amintim Rachel C. McCoubrie & Andrew N. Davies, „Is there a correlation
between spirituality and anxiety and depression in patients with advanced cancer?”, în
Supportive Care Cancer, XIV (2006), 4, pp. 379-385. 

26 Nalini Taraskeshwar, Lauren C. Vanderwerker, Elisabeth Paulk et alii, „Religious
coping is associated with the quality of life of patients with advanced cancer”, în Journal
of Palliative Medicine, IX (2006), p. 653.

27 Timothy Daaleman & Larry Vandecreek, „Placing religion and spirituality at end of
life care”, în Journal of the American Medical Association, nr. 284 (2000), p. 2516.

28 Allan Kellehear, „Spirituality and palliative care: a model of needs”, în Palliative
Medicine, XIV (2000), p. 153.

29 Theodore Gall, „Relationship with God and the quality of life of prostate cancer
survivors”, în Quality of Life Research, XIII (2004), p. 1365 [i urm., demonstreaz\ c\ atunci
când pacien]ii asociaz\ cauza cancerului cu mânia lui Dumnezeu, ei experimenteaz\ tr\iri
emo]ionale [i sociale foarte s\race.



32 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

decât s\ imite atitudinea eminamente filial\ pe care a avut-o Iisus Hristos
Care, „de[i era Fiu, a înv\]at ascultarea din cele ce a p\timit” (Evr. 5, 8).
Iar aceast\ supunere smerit\ primene[te sufletul care devine un spa]iu
ospitalier, spre s\l\[luirea bucuriei prezen]ei Domnului.

Îns\[i istoria mântuirii s-ar putea citi ca o suit\ de vizite ale lui
Dumnezeu f\cute poporului S\u, ilustrate prin expresia „Dumnezeu a cercetat
pe poporul S\u” (Lc. 1, 68; 7, 16). Nu întotdeauna îns\ a fost primit
cum se cuvine. Neprimirea Fecioarei Maria [i a lui Iosif, în pragul na[terii
Fiului lui Dumnezeu (Lc. 2, 7) este premonitorie: din lipsa de loc,
Domnul Iisus trebuie s\ se nasc\ într-un staul. Vine la ai S\i, dar ai S\i nu
Îl recunosc (cf. In. 1, 11), totu[i nimic nu poate schimba inten]ia Sa
milostiv\ de a deschide umanitatea c\tre trecerea pascal\. Î[i întinde
mâinile pe Cruce pentru a îmbr\]i[a toate marginile p\mântului, ca din
coasta Sa str\puns\ s\ ofere „izvoare de ap\ curg\toare spre via]\ ve[nic\”
(In. 4, 14) sau „râurile de ap\ vie ale Duhului” (7, 38-39).

În aceea[i m\sur\, „vizita” Domnului în sufletul celui bolnav se
transform\ în izvor de reînnoire personal\, de fecunditate duhovniceasc\,
întrucât „precum ml\di]a nu poate s\ aduc\ road\ de la sine, dac\ nu
r\mâne în vi]\, tot a[a nici voi, dac\ nu r\mâne]i în Mine” (In. 15, 4).
Aceast\ vizit\ configureaz\ fiin]a uman\ dup\ chipul Cuvântului Întrupat.

Indiferent dac\ evenimentele vie]ii îl duc pe om într-o vale a plângerii
sau îl urc\ pe un Munte al Fericirilor, Dumnezeu este mereu disponibil
omului: „Iat\, te-am însemnat în palmele Mele!” (Is. 49, 16). Dumnezeu
nu-l poate uita, mai cu seam\ în ceasul suferin]ei. În Iisus Hristos, mort [i
înviat, prezen]a lui Dumnezeu este garantat\ definitiv cre[tinului: „Nu v\
voi l\sa orfani: voi veni la voi” (In. 14, 18); „S\ nu se tulbure inima
voastr\, nici s\ se înfrico[eze” (In. 14, 27); „În lume necazuri ve]i avea;
dar îndr\zni]i. Eu am biruit lumea” (In. 16, 33).

Via]a în Hristos implic\ bucurie, dar [i renun]are. Pentru cel care
prime[te Evanghelia sau vestea cea bun\ în via]a sa, jugul – adic\ ceea ce
este dificil de asumat, pân\ la înl\n]uirea existen]ei umane – devine u[or
de purtat (Mt. 11, 30). De fapt, dup\ cuvântul Sfântului Pavel, „fapta lui
Dumnezeu, socotit\ de c\tre oameni nebunie, este mai în]eleapt\ decât
în]elepciunea lor [i ceea ce se pare ca sl\biciune a lui Dumnezeu, mai
puternic\ decât t\ria oamenilor” (I Cor. 1, 25). 

Acceptarea [i resemnarea

Cre[tinii c\l\toresc spre via]a ve[nic\ în tov\r\[ia suferin]ei30. Ar fi
imposibil s\ elimin\m întreaga suferin]\ din via]a noastr\. De aceea ar

30 Marc Boegner, op. cit., p. 36 sq.
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trebui s\ dirij\m lupta noastr\ împotriva e[ecurilor, a descuraj\rilor, a
revoltei, iar victoria va fi acceptarea.

Acceptarea voluntar\ a Crucii de c\tre Hristos este cel mai bun
exemplu de asumare a suferin]ei. A fi cre[tini înseamn\ a ne îmbr\ca în
Hristos nu doar în via]a, ci [i în moartea Sa, în ascultare pân\ la moartea
pe Cruce (Rom. 6). Acceptarea nu este sinonim\ cu resemnarea. A se
resemna înseamn\ a se apleca în fa]a unei fatalit\]i, a unei lovituri a sor]ii,
a circumstan]elor adverse. Acceptarea este un act de libertate, prin care ne
asum\m suferin]a [i o folosim în scopul cre[terii credin]ei noastre, a
iubirii [i a ascult\rii. A accepta înseamn\ a[adar a ob]ine o victorie.
Înseamn\ a ne învinge pe noi în[ine, a ne lua crucea [i a merge pe urmele
Celui care a acceptat s\ fie r\stignit pe Crucea Sa, dându-ne puterea de a
ne-o purta curajo[i pe a noastr\. Pentru o lupt\, sunt necesare armele.
Pentru un cre[tin nu exist\ alte arme decât „armele luminii” (Rom. 13, 13),
de care vorbe[te Apostolul Pavel [i pe care le recomand\ efesenilor s\ le
foloseasc\ în „zilele rele” (Efes. 6, 10-13).

Suferin]a [i cre[terea spiritual\

Care este rolul pozitiv al suferin]ei în vie]ile noastre? Într-un sens
logic sau filosofic, faptul suferin]ei este neutru. Lucrul important este
finalitatea acesteia – atât în privin]a modului în care o în]elegem, cât [i a
modului în care îi permitem s\ ne afecteze. Aici spiritualitatea patristic\
ne ajut\ s\ percepem suferin]a într-o lumin\ pozitiv\, ca mijloc de
dezvoltare, de cre[tere [i nu ca ceva lipsit de sens. Suferin]a poate fi
pentru unii ceva lipsit de sens [i f\r\ finalitate. Dar aceea[i suferin]\ o
putem încredin]a lui Dumnezeu, cu n\dejdea ferm\ c\ El va fi capabil s\
o valorizeze. Trebuie s\ înv\]\m s\ oferim suferin]ele noastre lui
Dumnezeu, asigura]i fiind c\ El poate s\ le foloseasc\, [i le va folosi
pentru a ne aduce la noi adâncimi ale credin]ei [i slujirii în iubire.

În cre[tinism trebuie s\ lu\m ca pild\ comportarea Mântuitorului Care:
„... nu c\uta suferin]ele, dar când ap\reau, nu încerca s\ scape de ele, nu
se r\zvr\tea împotriva lor, ci le folosea pentru mântuire [i ni le recomand\
pentru des\vâr[ire”31. Crucea lui Hristos trebuie s\ ne fie model de
raportare la suferin]\, amintindu-ne cum Dumnezeu a dirijat un episod care,
naturii umane p\c\toase, a p\rut chinuitor, umilitor, transformându-l în
ceva bun. Prin urmare, ne vom m\rgini s\ suport\m durerea, l\sând-o s\
se reverse asupra noastr\? Vom pretinde c\ aceast\ experien]\ major\ nu

31 Preot Prof. Vasile Fernea, Suferin]ele omene[ti – cauze, explica]ii, foloase, Editura Galaxia
Gutenberg, Târgu-L\pu[, 2005, p. 143.
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ne va schimba în nici un fel? Îl vom priva pe Dumnezeu de oportunitatea
de a ne vorbi prin aceast\ experien]\? Sau vom distinge ceva poten]ial
benefic, expiator [i folositor în ea?

Cine este hot\rât s\ nu vad\ nici un sens în suferin]\, nu va înv\]a
nimic din aceast\ experien]\. Dar cine crede c\ Dumnezeu poate folosi
suferin]a în favoarea noastr\, vorbindu-ne în ea [i prin ea, va fi deschis s\ vad\
mâna lui Dumnezeu în aceast\ nenorocire. Pentru cre[tini, Dumnezeu
lucreaz\ la fel de mult prin e[ec ca [i prin succes, prin suferin]\ la fel de
mult ca [i prin bucurie. 

Suferin]a elimin\ iluziile de securitate [i nemurire care par a prevala
în afara credin]ei cre[tine. Ea decoje[te spoiala de siguran]\ care poate
deveni o barier\ puternic\ în fa]a Evangheliei. Sl\bind trupul, suferin]a
faciliteaz\ lucrarea sufletului, mistuit poate de amintirea purit\]ii pierdute.
E bine de meditat [i la modul în care suferin]a poate adeseori constitui o
cale spre tr\irea mai intens\ a credin]ei cre[tine. Adeseori, înmormântarea
unui partener se demonstreaz\ a fi un punct de cotitur\ în c\l\toria
spiritual\ a unei persoane, când dintr-odat\ piesele unui puzzle complex
încep s\-[i g\seasc\ locul. Mai presus de to]i, cei credincio[i ar trebui s\ fie
aceia care s\ creasc\ prin experien]a suferin]ei. Deci, cum pot cre[tinii
înv\]a modul prin care suferin]a poate fi oferit\ lui Dumnezeu, cu rezul-
tate pozitive? Cum pot ei spori prin nenorocire?

R\spunsul la aceste întreb\ri depinde de în]elegerea rolului pozitiv pe
care suferin]a îl poate juca în interiorul vie]ii cre[tine. Din nou, e
imperios necesar s\ subliniem c\ depinde de credincios dac\ permite
suferin]ei s\ dobândeasc\ aceste în]elesuri. Suferin]a poate conduce la o
perfec]ionare sau la o des\vâr[ire a credin]ei. Trebuie doar s\ ne deschidem
în fa]a lui Dumnezeu. S\-I permitem s\ redirec]ioneze [i s\ dea valoare la
ceea ce ni se întâmpl\. S\ cercet\m ce ne-ar putea spune Dumnezeu prin
experien]a prin care trecem. S\ înv\]\m s\ gândim pozitiv, creativ [i pios
fa]\ de ceea ce experiment\m32. Reac]ia activ\ împotriva suferin]ei poate
s\ reprezinte o adev\rat\ dinamic\ ce transform\ fiin]a, deschizând-o spre
al]ii. De aceea suferin]a nu este un r\u absolut, un r\u care izoleaz\, ci
dimpotriv\, poate na[te leg\turi interumane [i comuniune cu cel\lalt.

Timpul suferin]ei poate fi convertit de cel suferind într-un timp al
sensibiliz\rii, al situ\rii în prezen]a lui Dumnezeu, al evalu\rii propriei libert\]i,
al introspec]iei, al medita]iei [i al consim]irii de a se face gazd\ unui
Dumnezeu iubitor.

32 Alister McGrath, op. cit., p. 80 sq.



 35Hristos, Prietenul nostru în suferin]\

Unii, asemenea submediocrilor consolatori ai lui Iov, vor insista
întotdeauna asupra faptului c\ suferin]a este un semn al dizgra]iei sau
pedepsei divine. Dar teologia cre[tin\ dezbate îndelung acest subiect. De
la nivelul drumului vie]ii, suferin]a pare a fi o veste, f\r\ îndoial\, rea.
Pare a ar\ta c\ suntem respin[i din preajma lui Dumnezeu. Dar situa]ia se
prezint\ altfel. Suferin]a este v\zut\ în cre[tinism ca o pecete poten]ial\ a
bun\voin]ei, a dragostei [i a prezen]ei lui Dumnezeu. Suferin]a este o
experien]\, comun\ tuturor, dar poate fi v\zut\ în lumini diferite [i poate
duce la rezultate la fel de diferite de la persoan\ la persoan\. 

Cei trei prieteni ai lui Iov cu siguran]\ i-au vorbit cu dreptate despre
Dumnezeu. Dar singur Iov, cel care i s-a adresat lui Dumnezeu chiar
provocându-L, a „vorbit bine” (Iov 42, 7). El nu a vorbit despre Dumnezeu,
ca cei trei prieteni ai s\i, ci lui Dumnezeu. {i vorbindu-I, L-a întâlnit pe
Dumnezeu, a descoperit în El un Taumaturg. Iov a strigat c\tre Dumnezeu
[i în strig\tul s\u a fost sincer. Aici este sensul rug\ciunii în calitatea ei de
împreun\-vorbire cu Dumnezeu.

„Modul acesta în care dreptul Iov [i-a asumat suferin]a, ca [i fideli-
tatea lui fa]\ de Dumnezeu, au o dimensiune profetic\”33, pentru c\ el
anticipeaz\ profetic suferin]a Mântuitorului Hristos, dar [i dep\[irea ei
prin bucuria din diminea]a Învierii: „Dar eu [tiu c\ R\scump\r\torul
meu este viu [i c\ El, în ziua cea de pe urm\, va ridica iar din pulbere
aceast\ piele a mea ce se destram\. {i afar\ din trupul meu voi vedea pe
Dumnezeu. Pe El Îl voi vedea [i ochii mei Îl vor privi, nu ai altuia. {i de
dorul acesta m\runtaiele mele tânjesc în mine” (Iov 19, 25-27).

Suferin]a nu înseamn\ neap\rat c\ ne-am îndep\rtat de Dumnezeu; poate
însemna c\ suntem atra[i mai aproape de El [i ni se permite s\ trecem
printr-o experien]\ care va distruge ultimele bariere dintre noi [i El. Prin
amara experien]\ a „ghimpelui din carne” a înv\]at Sfântul Apostol Pavel
cea mai important\ dintre toate lec]iile spirituale – c\ slava lui Dumnezeu
îi era suficient\, c\ puterea lui Dumnezeu se des\vâr[e[te în sl\biciunea
uman\ (II Cor. 12, 7-10). Suferin]a este un instrument prin care Dumnezeu
poate îndep\rta poleiala noastr\ de satisfac]ie de sine [i autoam\gire [i ne
poate ajuta s\ facem fa]\ sl\biciunii noastre prin puterea Lui.

Energia spiritual\ a suferin]ei se v\de[te atunci când ea defri[eaz\ patimile
de pe t\râmul egoismului din noi. Suferin]a este un act pozitiv [i nicidecum
o înfrângere. Cel pe care îl asalteaz\ lupt\ cu ea, îns\ nu doar pentru a o
învinge sau a o alunga, ci mai ales pentru a trage maximum de oportunit\]i

33 Annick de Souzenelle, Iov sur le chemin de la Lumière, Albin Michel, Paris, 1994, p. 34.
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[i de bog\]ii spirituale, dar [i pentru a intensifica [i l\rgii lucrarea lui Dumnezeu
pe p\mânt, prin el34. 

Un tratat, De duodecim utilitatibus tribulationum, atribuit lui Pierre de
Blois35, enumer\ avantajele încerc\rilor, f\r\ a distinge între suferin]a fizic\
[i încerc\rile morale.

1. Încercarea este un ajutor pre]ios trimis de Dumnezeu pentru a
ridica sufletul din mâinile du[manilor, care sunt bucuriile false [i succesul
decep]ionant al acestei lumi;

2. Ea închide gura demonilor;
3. Purific\ pe cel ce sufer\;
4. Ilumineaz\ inima omului pentru a se cunoa[te pe sine;
5. Deschide mai repede drumul c\tre Dumnezeu;
6. Isp\[e[te o parte din pedepsele meritate;
7. Face capabil pe om s\ primeasc\ slava lui Dumnezeu;
8. Prin ea Dumnezeu îndep\rteaz\ consol\rile p\mânte[ti, f\când s\

fie a[teptate cele cere[ti, care vor veni;
9. Stabile[te o aducere aminte reciproc\ între Dumnezeu [i cel care Îl

iube[te, suferind;
10. Face pe om s\ se roage mai mult, într-un mod mai fervent, înaintea

lui Dumnezeu;
11. P\ze[te [i hr\ne[te inima;
12. Este pentru om dovada cea mai sigur\ c\ Dumnezeu îl iube[te,

este partea pe care [i Hristos a ales-o36.
Suferin]a este o continu\ r\stignire duhovniceasc\, o permanent\ luare

a Crucii pentru a urma lui Hristos. Îns\, imaginea fiin]ei umane perfecte
(Hristos Domnul) suferind moartea pe cruce este prin ea îns\[i un simbol
cât se poate de puternic de triumf în [i prin suferin]\.

Împ\rt\[irea de slava cereasc\ prin suferin]\

Prin credin]\, particip\m la via]a lui Hristos. Devenim uni]i cu El [i
ne împ\rt\[im de harul [i darurile Lui. 

Credin]a cre[tin\ utilizeaz\ un num\r de imagini pentru a reliefa
aceasta. Spre exemplu, imaginea înfierii, utilizat\ de c\tre Sfântul Apostol
Pavel pentru a exprima rela]ia dintre credincio[i [i Iisus Hristos (Rom. 8, 15;
8, 23; 9, 4; Gal. 4, 5; Efes. 1, 5). Conform legii romane, un tat\ putea înfia
copii în afara familiei naturale conferindu-le statutul legal al adop]iei,

34 Marc Boegner, op. cit., p. 36 sq.
35 P. L. CCVII, col. 989-1006.
36 Irénée Noye, Maladie ..., în col. cit., p. 145
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astfel incluzându-i în familie. De[i ar fi trebuit f\cut\ o distinc]ie între copiii
naturali [i cei adopta]i, ace[tia aveau un statut egal. În ochii legii erau to]i
membri ai aceleia[i familii, indiferent de originile lor.

Sfântul Apostol Pavel folose[te aceast\ imagine par]ial pentru a indica
faptul c\, prin credin]\, credincio[ii ajung s\ aib\ acela[i statut ca Hristos,
anume de a fi fii ai lui Dumnezeu, f\r\ a implica faptul c\ ar poseda
aceea[i natur\ divin\ precum Iisus Hristos. Credin]a ne face fii ai lui
Dumnezeu, în pofida faptului c\ nu împ\rt\[im acelea[i origini divine cu
Hristos, în sensul c\ fiin]a noastr\ r\mâne totu[i uman\.

El utilizeaz\ aceast\ idee [i într-o alt\ manier\. A fi copil înfiat înseamn\
a beneficia de acelea[i drepturi de mo[tenire precum copiii naturali.
Credincio[i fiind, noi suntem mo[tenitori ai lui Dumnezeu Tat\l [i
împreun\-mo[tenitori cu Hristos. {i ce înseamn\ aceasta? Înseamn\ c\ putem,
la momentul potrivit, s\ ne a[tept\m s\ mo[tenim tot ceea ce a primit Hristos
ca mo[tenire de la Dumnezeu. {i ce a primit Hristos? Conform Apostolului
Pavel, în primul rând suferin]a (în cazul Domnului, asumat\ pentru
p\catele întregii lumi), apoi slava; f\r\ suferin]\ nu exist\ slav\. Prin
credin]\ am ajuns s\ împ\rt\[im acest tipar al mo[tenirii divine, trasat de
Hristos pentru noi: suferin]a, urmat\ de slav\ (Rom. 8, 17; I Pt. 3, 12-14).

Este binecunoscut faptul c\, în viziunea Sfântului Apostol Pavel, cre-
din]a este precum leg\tura c\s\toriei. A[a precum c\s\toria une[te doi oameni
într-o uniune real\ [i personal\, tot astfel, a fi cre[tin înseamn\ a fi în
Hristos – adic\, a fi unit prin credin]\ cu Hristos Cel în\l]at. Ca [i în c\s\-
torie, un b\rbat [i o femeie se unesc într-o uniune care implic\ împ\r-
t\[irea în comun de bunuri. Ce apar]ine mirelui apar]ine [i miresei, tot
a[a cum ce apar]ine miresei apar]ine [i mirelui.

A concepe credin]a ca o c\s\torie între sufletul celui credincios [i
Hristos subliniaz\ natura real\ [i personal\ a uniunii dintre ei. Credin]a
nu înseamn\ atât a [ti am\nunte despre Hristos, cât a-L cunoa[te  [i a te
face cunoscut de El. Credin]a nu înseamn\ doar teorii sau idei, ci mai ales
rela]iile personale care ne transform\; ea este o împ\rt\[ire reciproc\ între
credincios [i Hristos. Dar este o împ\rt\[ire inegal\. Îi d\m lui Hristos
p\catele [i mortalitatea noastr\, iar El ne d\ruie[te neprih\nirea [i slava
Sa, ne face p\rta[i la suferin]ele Lui ca s\ ne bucur\m [i de slava Sa
cereasc\ (I Pt. 4, 12-14). Din când în când, durerea noastr\ poate fi
transfigurat\ de str\fulger\ri ale slavei Sale.

Suferin]a este parte a unui întreg mai mare. Ea este leg\tura dintre starea
noastr\ prezent\, de singur\tate, [i starea noastr\ viitoare de slav\.
Teologia ne înva]\ s\ vedem în suferin]\ o fereastr\ spre Dumnezeu, prin
care [i dincolo de care surprindem o lic\rire a slavei [i a prezen]ei lui
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Dumnezeu Care ne a[teapt\. Suferin]a nu poate fi evitat\ – dar nu trebuie
nici temut\.

Noul Testament este str\b\tut de ideea c\ a deveni cre[tin înseamn\ a
p\trunde în experien]a poporului suferind al lui Dumnezeu care, prin
suferin]\, devine capabil s\ fie m\rturisitor al lui Dumnezeu [i s\ se
apropie de El. Poate cea mai emo]ionant\ declara]ie a acestei credin]e poate
fi reg\sit\ în Epistola I-a a Sfântului Apostol  Petru. Cre[tinii sunt cei care
au fost chema]i din întuneric în lumina minunat\ a lui Dumnezeu (I Pt. 2, 9)
[i totu[i lumea le respinge prezen]a [i chemarea [i îi supune la suferin]e.
„Preaiubi]ilor, nu v\ mira]i de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a
venit peste voi ca s\ v\ încerce, ca [i cum vi s-ar întâmpla ceva str\in;
dimpotriv\, bucura]i-v\, întrucât sunte]i p\rta[i la suferin]ele lui Hristos,
ca s\ v\ bucura]i [i s\ v\ înveseli]i [i la ar\tarea slavei Lui” (I Pt. 4, 12-14).
Suferin]a nu este un semn al îndep\rt\rii de Împ\r\]ie, ci o pecete
distinctiv\ a apartenen]ei la ea.

Astfel c\ a fi unit cu Hristos înseamn\ [i a împ\rt\[i suferin]ele Sale
dar [i a n\d\jdui s\ te împ\rt\[e[ti de slava Sa. „Suferin]a din prezent va
face loc slavei viitoare, la fel desigur cum Vinerea cea Mare a f\cut loc
Zilei Pa[telui. Pentru cei afla]i în afara credin]ei cre[tine, care refuz\ s\
cread\ în orice altceva decât ordinea prezent\ a lucrurilor, suferin]a nu
poate fi considerat\ decât un sfâr[it. Nu exist\ posibilitatea de transformare.
Dar cre[tinul cunoa[te transfigurarea suferin]ei prin înviere – [i ca urmare,
tr\ie[te în speran]\, în n\dejde”37.
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Teologia bolii

Boala este o stare contrar\ firii38

„Nu se poate spune c\ boala este necreat\, dar nici c\ este creatur\ a
lui Dumnezeu. Nu! Fiin]ele au fost create cu o structur\ natural\ potrivit
firii lor [i au fost aduse la via]\ având des\vâr[ite toate m\dularele; se
îmboln\vesc când î[i pierd starea natural\ de vie]uire; î[i pierd s\n\tatea
sau prin o vie]uire rea, sau din o pricin\ oarecare ce aduce îmboln\virea
trupului. Deci Dumnezeu a f\cut trupul, nu boala; a f\cut sufletul, nu p\catul;
sufletul se înr\ut\]e[te când se îndep\rteaz\ de starea lui natural\”. (Sf.
Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IX-a, VI, în PSB, vol. 17, p. 442)

„A fost izgonit (Adam) îndat\ din rai, a pierdut acea vie]uire fericit\
[i a ajuns r\u, nu din constrângere, ci din nesocotin]\. A p\c\tuit pentru
c\ a întrebuin]at r\u voin]a sa liber\ [i a murit din pricina p\catului, «c\
plata p\catului este moartea» (Rom. 6, 23). Cu cât se dep\rta de via]\, pe
atât se apropia de moarte. C\ci Dumnezeu este via]\, iar lipsa vie]ii,

38 Starea de perfec]iune relativ\ a primului om, ajutat\ de harul divin, se refer\ atât la
suflet cât [i la corp. Perfect era primul om din punct de vedere intelectual, pentru c\
mintea sa se afla într-o stare curat\, luminat\, dreapt\ [i liber\ de r\t\cire, avea cunoa[-
tere dreapt\, mai ales în ce prive[te cunoa[terea adev\rului suprem, care e Bunul Creator.
Aceasta reiese din faptul c\ a pus nume potrivite tuturor animalelor, a în]eles drept po-
runcile lui Dumnezeu, cu care st\tea în cea mai strâns\ leg\tur\, [i a cunoscut pe Dum-
nezeu, pe cât îi era cu putin]\, precum [i lucrurile din natur\. Voia lui era str\in\ de orice
r\utate, supunându-se voii lui Dumnezeu, c\ci nu exista lupt\ între sim]ire [i spirit.
Perfec]iunea relativ\ a primului om nu se m\rginea numai la suflet, ci [i la corp, c\ci
corpul lui era s\n\tos, robust, plin de putere [i necuprins de dureri, suferin]e sau boli, de
unde rezult\ c\ durerile, suferin]ele [i bolile nu sunt decât consecin]e ale p\catului. Nici o
sl\biciune, nici o durere, nici o suferin]\ nu-l atinseser\ [i puteau s\ nu-l ating\ vreodat\
[i de aceea [i trupul era destinat nemuririi, ca [i sufletul. Unele din aceste perfec]iuni,
precum: mintea luminat\, inima curat\, voin]a ordonat\ [i trupul s\n\tos ]ineau de îns\[i
firea omului, adic\ erau însu[iri ale lui, f\r\ de care nu ni l-am putea închipui [i f\r\ de
care n-ar fi fost superior celorlalte vie]uitoare de pe p\mânt. Altele, precum: nemurirea
trupului [i des\vâr[ita armonie dintre trup [i suflet, erau perfec]iuni care nu ]ineau de
firea omului, ci-i erau date în dar de Dumnezeu – n.n. 
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moarte. Deci Adam, prin dep\rtarea sa de Dumnezeu, [i-a pricinuit
moartea, potrivit celor scrise: «Iat\ vor pieri to]i cei care se dep\rteaz\ de
Tine» (Ps. 72, 26). Astfel, nu Dumnezeu a creat moartea39, ci noi prin voin]a
noastr\ rea, am atras-o asupra noastr\. Pentru pricinile de mai sus,
Dumnezeu a îng\duit desfacerea trupului ca s\ nu se p\streze pentru noi
nemuritoare boala, întocmai ca un olar care nu vrea s\ bage în foc un vas
de lut stricat înainte de a îndrepta, prin refacerea lui, stric\ciunea pe care
o are”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IX-a, VII, în PSB,
vol. 17, p. 442-443)

 
„... boala trupului este o stare contrar\ firii, cump\na elementelor din

trup stricându-se din pricina covâr[irii unuia, ceea ce aduce o stare
potrivnic\ firii”. (Nil Ascetul, Cuvânt ascetic, cap. 50, în Filocalia, vol. I,
p. 206)

Cauze ale bolilor40

„Nebun, lipsit de minte [i de în]elegere .... este acela care spune c\
Dumnezeu este autorul relelor ... (acesta s\vâr[e[te) un p\cat atât de mare
....”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IX-a, III, în PSB,
vol. 17, p. 435)

 
„Când ni-i bolnav trupul, facem totul [i ne zbatem ca s\ sc\p\m de

suferin]e; dar când ni-i bolnav sufletul, amân\m [i nu ne sinchisim. De
aceea nu sc\p\m nici de bolile trupe[ti, pentru c\ nu sunt f\r\ importan]\
cele necesare, iar cele f\r\ importan]\, necesare. L\s\m izvorul p\catelor
[i cur\]im râurile. C\ pricina bolilor trupe[ti este p\catul cuib\rit în suflet
a ar\tat-o sl\b\nogul de treizeci [i opt de ani (In. 5, 2-15), bolnavul
coborât prin acoperi[ (Lc. 5, 18-25), iar înainte de to]i, Cain (Fac. 4, 8).
Dovezi despre adev\rul acesta g\se[ti câte vrei [i unde vrei. S\ sec\m, dar,
izvorul p\catelor [i vom opri toate pâraiele bolilor trupe[ti. Nu vei pune
cap\t numai bolilor, ci [i p\catului; [i p\catului mai mult decât bolii, pe

39 Nici boala – n.n. 
40 În general neajunsurile, necazurile, bolile, suferin]ele de tot felul sunt consecin]e ale

p\catului originar [i m\rturia trist\, dar cert\, a realit\]ii lui. Sfin]ii P\rin]i spun, în
general, c\ în Adam a c\zut toat\ firea omeneasc\, urm\rile neascult\rii protop\rin]ilor
fiind împropriate de noi to]i. Îns\ Mântuitorul, prin Întruparea Sa, a înt\rit firea omeneasc\,
aceasta devenind mai puternic\ împotriva tenta]iilor [i a încerc\rilor vie]ii. Îmboln\virea
firii noastre prin Adam s-a realizat f\r\ noi, iar Mântuitorul, prin voia Sa, a t\m\duit, f\r\
aportul sau contribu]ia noastr\,  firea omeneasc\, pentru ca t\m\duirea s\ treac\ [i la noi – n.n. 
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cât este sufletul mai bun decât trupul”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la
Matei, omilia XIV, III, în PSB, vol. 23, p. 169-170)

„C\ dac\ moartea, cel mai mare r\u, î[i are r\d\cina [i temeiul în
p\cat (Rom. 5, 12), cu atât mai mult majoritatea bolilor”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Omilii la Matei, omilia XXVII, II, în PSB, vol. 23, p. 345)

„Am putea s\ nu avem nici o suferin]\, dac\ ne-am îndep\rta de viciu”.
(Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IX-a, III, în PSB, vol. 17,
p. 436)

„Exist\ îns\ pericolul de a c\dea în concep]ia r\t\cit\ c\ pentru orice
boal\ este nevoie de ajutoarele medicinii. C\ci nu toate bolile ne vin de la
natur\ sau de la o diet\ gre[it\ sau din alte cauze corporale, pentru care
vedem c\ medicina este câteodat\ de folos, fiindc\ adesea bolile sunt pedepse
pentru p\catele noastre, venite (asupra noastr\) pentru întoarcere. C\ci Scriptura
spune: «Pe cine iube[te Domnul, pe acela îl ceart\» (Prov. 3, 12); [i: «Pentru
aceasta mul]i sunt slabi [i bolnavi între voi [i mul]i mor; c\ci dac\ ne-am
judeca pe noi în[ine, (atunci) n-am mai fi judeca]i. Fiind îns\ judeca]i de Domnul,
suntem pedepsi]i, ca s\ nu fim osândi]i împreun\ cu lumea» (I Cor. 11,
30-32). A[adar, cei de felul acesta, când vor cunoa[te gre[elile lor, fiind
lini[ti]i [i uitând de ajutoarele medicale, trebuie s\ îndure cele trimise asupra
lor (...), [i s\ dea dovad\ de îndreptare, prin aceea c\ fac roade vrednice
de c\in]\ [i s\-[i aduc\ aminte de Domnul, Care spune: «Iat\ c\ te-ai
f\cut s\n\tos, de acum s\ nu mai p\c\tuie[ti, ca s\ nu-]i fie ceva mai r\u»
(In. 5, 14). Dar bolile mai provin câteodat\ [i la cererea celui r\u (a
diavolului), când St\pânul cel iubitor de oameni pune la lupt\ ca un
împotrivitor al acestuia pe un mare lupt\tor [i d\râm\ trufia lui prin
r\bdarea la cea mai înalt\ treapt\ a servilor S\i, ceea ce [tim c\ s-a întâm-
plat în cazul lui Iov (Iov 2, 6). Sau ca exemplu pentru cei ner\bd\tori se
aduc, de c\tre Dumnezeu, (unii) care pot s\ suporte pân\ la moarte, ca în
cazul lui Laz\r care, acoperit de astfel de bube (Lc. 16, 20), a[a cum se
arat\ în Scriptur\, niciodat\ n-a cerut ceva de la cel bogat [i nici nu s-a
ar\tat nemul]umit din cauza st\rii lui.(...) Dar mai afl\m [i alt\ cauz\
pentru care se întâmpl\ bolile la sfin]i, ca în cazul Apostolului. C\ci, ca s\
nu se par\ c\ trece peste limitele naturii omene[ti [i ca s\ nu cread\ cineva c\ el
ar fi înzestrat de la natur\ cu ceva în plus (lucru pe care l-au f\cut unii
licaonieni, care i-au adus cununi [i lauri - Fap. 14, 13), era bolnav necontenit,
ca s\ arate c\ natura lui era cu adev\rat omeneasc\”. (Sf. Vasile cel Mare,
Regulile mari, Cap. II, Î. 55, R. IV-V, în PSB, vol. 18, p. 299-300)
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„Ce oare! Ve]i zice voi, a[a-i c\ toate bolile vin din p\cate? Nu toate,
ci cele mai multe. Sunt care-[i trag originea din mândrie, necump\tare,
be]ie, lenevie, acestea nasc bolile trupe[ti”41. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia XXXVIII, 1, p. 180)

„Omul rabd\ p\timiri pentru una dintre acestea: sau pentru dragostea
lui Dumnezeu, sau pentru n\dejdea r\spl\]ii, sau de frica muncilor, sau de
frica oamenilor, sau pentru fire, sau pentru pl\cere, sau pentru câ[tig, sau
pentru slava de[art\, sau de nevoie”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete
despre dragoste, suta a doua, cap. 77, în Filocalia, vol. II, p. 101) 

 
„... diavolul e numit «sluga lui Dumnezeu» ca cel ce, cu îng\duirea lui

Dumnezeu, pedepse[te pe p\c\to[i, r\mânând totu[i apostat [i tâlhar
viclean, ca unul ce are aplecarea voin]ei foarte înrudit\ cu a celor ce s-au
dep\rtat de Dumnezeu prin pl\cere42. C\ci e drept s\ fie chinui]i de
diavol cei ce au îmbr\]i[at cu voluptate planurile lui viclene prin p\catele
de bun\voie. Astfel, diavolul este atât sem\n\torul pl\cerii, cât [i aduc\-
torul durerii prin p\timirile f\r\ de voie”. (Sf. Maxim M\rturisitorul,
R\spunsuri c\tre Talasie, r\spunsul 26, în Filocalia, vol. III, p. 105) 

 
„Bolile se nasc în mul]i adeseori din pricina hr\nirii f\r\ rânduial\ [i

mereu schimbat\. C\ci ace[tia întind înfrânarea pân\ la fl\mânzirea cea
mai de pe urm\ [i se predau unor osteneli virtuoase f\r\ m\sur\ [i f\r\
dreapt\ socoteal\, aici trec la mâncare f\r\ m\sur\ [i la s\turarea care e
du[manul firii. Deci e de trebuin]\ înfrânarea celor încep\tori în virtute [i
celor ce [i-au dus nevoin]ele pân\ dincolo de mijloc, ajungând la treapta
cea mai înalt\ a vederii. C\ci ea e maica s\n\t\]ii, e prietena cur\]iei [i în-
so]itoarea cea bun\ a smeritei cuget\ri”43. (Cuviosul Nichita Stithatul, Cele
300 de capete despre f\ptuire, suta întâi, cap. 88, în Filocalia, vol. VI, p. 238)

„Suferind eu de picioare [i îmboln\vindu-m\ din pricina lor, unii
dintre fra]ii care au venit s\ m\ cerceteze m-au întrebat s\ le spun pricina

41 În zilele noastre, pe lâng\ pricinile enumerate de P\rin]i, mai putem ad\uga unele
cauze declan[atoare de boli: sedentarismul, alimenta]ia carent\ [i prelucrat\ cu aditivi
alimentari, excesurile de tot felul, obezitatea, ereditatea, mediul de via]\ nociv, stresul,
fr\mânt\rile repetate [i îndelungi, sup\r\rile multiple, relele purt\ri, întâmpl\rile sau
conflictele nedorite [i nefaste etc. – n.n.

42 Sfântul Maxim se refer\ la pl\cerea nepermis\, egoist\, p\c\toas\ – n.n.
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bolii. Socotesc c\ ei urm\reau prin aceasta dou\ lucruri: pe de-o parte, s\-mi
aduc\ pu]in\ mângâiere în durerea mea, pe de alta s\-mi dea prilej s\ le
gr\iesc lor ceva de folos. Dar fiindc\ durerea nu-mi îng\duia s\ le gr\iesc
ceea ce voiam atunci, trebuie s\ asculta]i acum despre aceasta. C\ci istori-
sirea necazului este pl\cut\ dup\ trecerea lui. Pentru c\ [i pe mare, când se
stârne[te furtuna, to]i î[i istorisesc cu bucurie cele întâmplate unii altora,
desf\tându-se de ele. 

Deci bine este, fra]ii mei, cum mereu v\ spun, s\ punem fiecare lucru
pe seama lui Dumnezeu [i s\ spunem c\ f\r\ Dumnezeu nimic nu se
întâmpl\, ci f\r\ îndoial\, a[a cum [tie Dumnezeu c\ e bine [i de folos, a[a
îl face, chiar dac\ lucrul acela are în afar\ vreo pricin\ oarecare44. De pild\:
a[ putea s\ spun c\ stomacul meu s-a îngreuiat pentru c\ am mâncat cu
str\inii [i m-am for]at pu]in pe mine însumi pentru a-i odihni (mul]umi)
pe ei; [i a[a s-a produs o curgere în piciorul meu [i de aceea mi s-a pus în
lucrare reumatismul. Dar a[ putea da [i alte pricini. C\ci nu-mi vor lipsi
de voiesc. Dar cea mai sigur\ [i folositoare este mai degrab\ aceasta, c\
a[a a [tiut Dumnezeu c\ e de folos sufletului meu, [i de aceea s-a [i
întâmplat. C\ci nu e nimic din cele ce le face Dumnezeu care s\ nu fie
bun [i toate sunt bune foarte. Deci nimeni nu trebuie s\ se întristeze
pentru ceea ce se întâmpl\. Ci toate, cum am spus, s\ le pun\ pe seama
purt\rii de grij\ a lui Dumnezeu [i s\ se odihneasc\ în acest gând”. (Ava
Dorotei, Diferite înv\]\turi de suflet folositoare, XII, 1, în Filocalia, vol. IX,
p. 596-597)

 
„Un frate mirean al aceluia[i mare B\trân (Varsanufie – n.n.), fiind

b\trân [i el, i-a trimis cererea c\ vrea s\ stea de vorb\ cu el. Iar B\trânul i-a
spus acestea: «Eu am frate pe Iisus. Dac\ dispre]uie[ti pe Iisus [i te faci

43 Dreapta socoteal\, în toate este de preferat. Sfin]ii P\rin]i nu lanseaz\ încep\torilor
în cele duhovnice[ti exorta]ii sau îndemnuri la o aspr\ nevoin]\ [i la o ascez\ riguroas\
dintr-o dat\, ci treptat, pas cu pas. Trupul fiind obi[nuit cu mese pantagruelice,
mânc\ruri asortate [i în cantit\]i mari se poate îmboln\vi dac\ este antrenat brusc într-o
ascez\ foarte sever\, într-un post total, f\r\ în]elepciune [i discern\mânt. De aceea [i
Biserica, înaintea Postului Mare, care este cel mai lung [i cel mai aspru post din cursul
anului bisericesc, a rânduit „l\satul secului” de carne [i apoi de brânz\, pentru ca trupul,
încet-încet s\ se obi[nuiasc\ cu hran\ mai slab\ [i în cantitate mai redus\ – n.n.

44 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Orice lucru din natur\ are în afar\ o cauzalitate natural\, de
exemplu, un cutremur. Dar cauza ultim\ a oric\rui lucru este Dumnezeu. C\ci din
mul]imea de [iruri care pot rezulta din fiecare punct cauzal, Dumnezeu este Cel ce alege
[irul acesta sau acela, a[a cum omul poate face un râu s\ mearg\ pe o cale sau pe alta [i s\-
l foloseasc\ la ceva sau altceva. (n. s. 1156, p. 597)
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monah, vei fi fratele meu». Auzindu-le acela acestea, a plecat cu mult\
întristare. Dar dup\ o vreme s-a lep\dat de lume, venind acolo. Îns\
c\zând la boal\ [i suferind de hidropic\45, a trimis B\trânului veste despre
boala lui. 

B\trânul îi r\spunse acestea: Boala aceasta nu ]i-a venit decât ca s\ nu
pleci la Dumnezeu f\r\ rod. Dac\ deci rabzi [i mul]ume[ti, ]i se va socoti
]ie în loc de nevoin]\, pentru c\ n-ai vie]uit mult timp în schima
c\lug\reasc\. {i în parte acest necaz ]i-a venit pentru c\ m-ai pre]uit pe
mine care nu sunt nimic, [i pe tine. Pe mine ca pe cineva mare, iar pe tine
ca pe fratele unui astfel de om46. {i ai uitat c\ suntem fiii «neascult\rii lui
Adam» (Rom. 5, 14). C\ci suntem «p\mânt [i cenu[\» (Fac. 18, 27).
Mul]ume[te deci lui Dumnezeu Care te-a adus în aceast\ stare. Dac\ am
avea smerenia lui Iisus Hristos, am spune: «Cine este maica mea [i cine
sunt fra]ii Mei?»”47. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 348, în Filocalia,
vol. XI, p. 360-361)

 
„Întrebare: «Spune-mi, P\rinte, dac\ boala poate veni de la Dumnezeu

[i de unde se cunoa[te aceasta?».

R\spuns: Poate veni de la Dumnezeu. Când cineva simte boala, dar
nu [i tulburarea p\timirii, o astfel de boal\ e de la Dumnezeu [i ea risipe[te
r\zboiul48. În acest caz e de trebuin]\ s\ se fac\ un mic pogor\mânt pe seama

45 Hidropic\, cunoscut\ [i sub numele de hidropizie sau dropic\ este o boal\ cauzat\
de acumularea patologic\ de ap\ în cavit\]ile naturale ale corpului sau în ]esuturi – n.n.

46 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Omul se poate mândri nu numai pentru ceea ce este el
însu[i, ci [i pentru ceea ce e tat\l lui, sau fratele lui, pentru c\ vrea s\ atrag\ asupra sa ceva
din cinstirea de care se bucur\ aceia. Nu mai vorbim de profitul ce vrea s\-l atrag\ din
leg\tura ce o are cu aceia, intervenind în favoarea unuia sau altuia (practica «pildelor»).
De aceea cel l\udat trebuie s\ resping\ nu numai lauda ce i se aduce lui, ci [i lauda ce li se
aduce rudelor din pricina lui, pe de o parte pentru a nu se bucura de o cinstire sporit\
prin extinderea ei [i la rudele lui, pe de alta pentru a nu se face vinovat de întinderea
corup]iei din pricina ei. (n. s. 507, p. 361)

47 Tâlcuirea Pr. St\niloae: E de remarcat explicarea acestui cuvânt al lui Iisus prin
smerenia Lui. Iisus nu zice: „Face]i loc c\ vine maica Mea, c\ vin fra]ii Mei. C\ doar [ti]i
cine sunt Eu”. Ci spune: „A[a cum nu cer cinstire deosebit\ pentru Mine, nu cer nici
pentru ei. A[a cum vreau s\ slujesc Eu altora, la fel vreau s\ slujeasc\ [i ei altora”. (n. s. 508,
p. 361)

48 Tâlcuirea Pr. St\niloae: O boal\ e de la Dumnezeu când omul n-a ajuns în ea printr-
o patim\ [i nu între]ine patima: de ex. de pe urma l\comiei de mâncare, a desfrâului, a
be]iei. O astfel de boal\ nu d\ loc r\zboiului, nemul]umirii, revoltei, sup\r\rii etc. (n. s. 767,
p. 492)
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trupului. Dar boala e lucr\toare [i printr-o tulburare a vreunei patimi. Atunci
nu trebuie f\cut nici un pogor\mânt. C\ci patima e de la draci [i pogor\mântul
o spore[te. Deci e de folos ca unde e r\zboi, trupul s\ fie asuprit chiar
dac\ îi vine prin aceasta o boal\, ca nu cumva fiind înt\rit trupul, s\ fie
aruncat sufletul în boal\. Dar iar\[i dac\ e v\dit\ pricina bolii, în în]elesul
c\ trupul s-a îmboln\vit dintr-o c\l\torie obositoare, sau din mânc\ruri
grele, trebuie s\ se fac\ cu el pogor\mânt. Dar precum se cuvine [i nu
peste trebuin]\. C\ci altfel se amestec\ [i dracii”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti,
520, în Filocalia, vol. XI, p. 492)

 
„Întrebare: «Înva]\-m\, St\pâne, dac\ bolile ce vin din negrij\ [i din

neorânduiala vie]ii, sunt de la fire. {i din ce pricin\ sunt trimise omului
de Dumnezeu ...».

R\spuns: Bolile din negrij\ [i din neorânduiala vie]ii sunt de la fire.
Iar cele trimise omului spre îndreptare se trimit pentru neascultare. Deci
atârn\ de tine s\ tr\ie[ti cu negrij\ sau cu neorânduial\ [i s\ cazi în cele
dintâi, pân\ ce intri din nou în rânduial\; [i s\ scapi de bolile spre
îndreptare prin poc\in]\”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 521, în Filocalia,
vol. XI, p. 492-493)

„... s\turarea dând na[tere mai curând la podagr\49, durere de cap [i
alte boli, pe când postirea este maic\ a s\n\t\]ii. {i pe cât se arat\, (nu
doar) cel desfrânat p\c\tuie[te cu propriul s\u trup, dar [i cel lacom cu
pântecele se face vinovat trupului s\u, sl\bindu-i puterile [i aplecându-l
spre boal\”. (Sf. Grigorie Palama, Omilii, vol. I, Omilia 9, p. 122)

 
„Un p\rinte spunea:
– Motivul pentru care suferim e c\ nu suntem smeri]i, iar lipsa sme-

reniei cauzeaz\ [i altora suferin]e. Suntem chinui]i pân\ când devenim
smeri]i”. (Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit, p. 361)

„De unde se nasc bolile, de unde neputin]ele [i moartea mai înainte
de vreme? Oare nu de la îmbuibare [i r\sf\]area pântecelui? Iar mul]umirea

49 Podagra (> grecescul pouv", polov" = picior [i a[gra = acces, atac) sau guta este o boal\
cronic\ ce este cauzat\ de dereglarea metabolismului [i se manifest\ prin crize articulare dureroase.
Sunt afectate mai ales membrele inferioare. La evolu]ia podagrei contribuie alimenta]ia excesiv\,
cu prec\dere consumul excesiv de carne – n.n.
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cu pu]in e maica s\n\t\]ii”. (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei
Sfântului Sava, p. 22)

„... cu to]ii suferim în lumea aceasta c\zut\ în care ne afl\m, din cauza
neascult\rii primilor oameni fa]\ de Dumnezeu [i din cauza lipsei lui
Dumnezeu din via]a noastr\”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 87)

„... durerea este rezultatul neascult\rii primului om [i al c\derii sale,
ce a atras dup\ sine alungarea din Paradis. Omul a fost zidit nemuritor,
s\n\tos, necunosc\tor al durerii, al stric\ciunii [i al suferin]ei, dar pentru
c\ a înc\lcat prima porunc\ a lui Dumnezeu, consecin]a neascult\rii sale,
a folosirii gre[ite a libert\]ii de care dispunea, a fost aceea c\ durerea a
intrat în via]a sa. Durerea nu este o r\zbunare a lui Dumnezeu fa]\ de
om, pentru c\ Dumnezeu nu pedepse[te niciodat\. El s\vâr[e[te numai
binele. Durerea a fost consecin]a fireasc\ a nesupunerii primului om. Ea
avea rolul de a-l ajuta pe om s\-[i revin\, s\ se ajute pe sine, s\ se smereasc\
[i încet-încet s\ reg\seasc\ Paradisul pierdut. Dar pentru c\ omul, în
ciuda durerii profunde, a necazurilor, a sclaviei [i a nenorocirilor din via]a
sa, nu s-a smerit suficient de mult, Însu[i Dumnezeu a fost nevoit s\ Se
smereasc\ [i, prin durerea Sa, s\ vindece durerea noastr\ prin jertfa Sa de
pe Cruce, s\ r\stigneasc\ durerea [i patimile noastre (acestea le m\rturisea
p\rintele Moise Aghioritul – n.n.)”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului
XX, p. 87)

Motivele îng\duirii bolilor de c\tre Dumnezeu

„C\ci, fie pentru ca cineva, drept fiind, s\ fie distins [i pus în lumin\
str\lucitoare ca Iov, c\ruia i s-a spus din partea lui Dumnezeu ... ar\tându-i
[i motivul pentru care a fost încredin]at ispitei: «G\se[ti tu, cu adev\rat,
cusur judec\]ii Mele sau ca s\ te ar\]i drept?» (Iov 40, 8); fie pentru ca
prin r\bdarea durerilor s\ se învredniceasc\ de mângâiere în via]a viitoare,
ca Laz\r, despre care Avraam spune c\ a primit cele rele în via]a lui, motiv
pentru care aici (în sânul lui Avraam, în Raiul bun\t\]ilor cere[ti – n.n.)
se mângâie (Lc. 16, 20). Sau pentru ca cineva, aflându-se în p\cate [i
în[elând pe mul]i, s\ fie dat de gol prin boal\, potrivit celor spuse de
Apostol: «C\ci cel care m\nânc\ [i bea cu nevrednicie, osând\ î[i
m\nânc\ [i bea, de aceea, mul]i dintre voi sunt neputincio[i [i bolnavi [i
mul]i au murit» (I Cor. 11, 29-30). Sau pentru ca, fiind pedepsit, s\ se
întoarc\ (îndrepte): «C\ci, fiind judeca]i de Domnul, suntem pedepsi]i,
ca s\ nu fim osândi]i împreun\ cu lumea» (I Cor. 11, 32), lucru ce se
potrive[te celor care, suferind, nu se vor îndrepta, a c\ror înd\r\tnicie în
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r\utate minunând pe profet, îl face s\ spun\: «Tu îi ba]i [i ei nu simt
durerea; Tu îi pierzi [i ei nu vor s\ ia înv\]\tur\» (Ier. 5, 3). Sau pentru
ca, (a[a) ca în exemplul bolii trupului, r\utatea p\catelor s\ fie descoperit\
chiar celui care a p\c\tuit, de multe ori f\r\ s\ [tie, [i nu prietenului lui în
vizit\, nici celui încercat de propriile r\ut\]i, a[a cum este cazul paraliti-
cului, c\ruia Domnul, în Evanghelie, îi spune: «Iat\, te-ai f\cut s\n\tos.
De acum s\ nu mai p\c\tuie[ti, ca s\ nu-]i fie ceva mai r\u» (In. 5, 14).
Dar (se întâmpl\) ca infirmit\]ile, de multe ori, s\ fie l\sate [i pentru
scoaterea în eviden]\ a bun\t\]ii [i puterii lui Dumnezeu, pentru ca
Dumnezeu s\ fie pream\rit, ca în cazul orbului din na[tere, despre care
fiind întrebat Domnul: «cine a p\c\tuit: acesta sau p\rin]ii lui, de s-a
n\scut orb?», a r\spuns spunând: «Nici el n-a p\c\tuit, nici p\rin]ii lui, ci
ca s\ se arate în el lucrurile lui Dumnezeu» (In. 9, 2-3). Iar de multe ori [i
pentru dovedirea firii omene[ti, sl\biciunea trupului este rânduit\ ca
dovad\ a puterii lui Dumnezeu, a[a cum însu[i Apostolul spune despre
sine: «{i pentru ca s\ nu m\ trufesc cu în\l]area descoperirilor, datu-mi-s-a
mie un ghimpe în trup, un înger al satanei s\ m\ bat\ peste obraz» (II Cor. 12, 7)”.
(Sf. Vasile cel Mare, Regulile mici, Î. 314, în PSB, vol. 18, p. 460)

„Domnul ne trimite boli pentru a ne pedepsi pentru p\catele noastre50.
Noi citim în c\r]ile Regilor c\ un om a fost atacat de boal\ pentru
p\catele sale. El ne mai trimite înc\ (boli – n.n.) pentru a ne dovedi [i a
ne face mai str\luci]i; pentru aceasta îi zice Dumnezeu lui Iov: «S\ nu
crezi c\ Eu m-am purtat cu tine a[a cu alt\ inten]ie decât ca s\ fac
cunoscut\ [i s\ vestesc dreptatea ta» (Iov 11, 3)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia XXXVIII, 1, p. 180)

„… pedepse[te Dumnezeu trupul, ca s\ în]elep]easc\ sufletul”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Despre m\rginita putere a diavolului, omilia I, 4, în vol.
Despre m\rginita putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 15)

„Nu la întâmplare, nici f\r\ pricin\, ci pe drept [i cu folos a dus peste
noi b\trâne]e [i boli. Pe drept, pentru c\ am c\zut în p\cat; cu folos,

50 Ne vine greu s\ ni-L închipuim pe Dumnezeu Care este – a[a cum sus]in P\rin]ii –
„mai presus de bun\tate” c\ îng\duie bolile [i suferin]a provocat\ de ele. Îns\ aceste boli
nu sunt o finalitate ci o unealt\ pentru a ne îndep\rta de adev\rata durere. Dumnezeu
ac]ioneaz\ ca un P\rinte [i Medic: „C\ci pe cine îl iube[te Domnul îl ceart\, [i biciuie[te
pe tot fiul pe care îl prime[te” (Evr. 12, 6). {i tot Sfântul Apostol Pavel ne recomand\:
„R\bda]i spre în]elep]ire, Dumnezeu se poart\ cu voi ca fa]\ de fii. C\ci care este fiul pe
care tat\l s\u nu-l pedepse[te?” (Evr. 12, 6-7) – n.n.
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pentru ca s\ îndrept\m, prin lipsa aceasta [i prin suferin]e, mândria care
ne-a venit din pricina trând\viei noastre”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la
Ana, omilia I, în vol. Omilii la Ana. Omilii la David [i Saul. Omilii la
Serafimi, p. 11) 

„F\r\ suferin]\, nici coroane; f\r\ lupt\, nici r\splat\; f\r\ stadiu, nici
cinste; f\r\ mâhnire, nici odihn\; f\r\ iarn\, nici var\”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia a IV-a, p. 70)

„{i ascult\ bine acest cuvânt ce vreau s\-]i zic: Iov era om drept,
nevinovat, adev\rat, bun, credincios [i trupul lui se pedepsi aici ca s\ ia
plata acolo, în cer, c\ gr\ie[te Dumnezeu c\tre dânsul: «Pentru aceasta te-am
l\sat s\ te pedepse[ti, ca s\ te ar\]i în lume drept pentru r\bdarea ta»”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur,
p. 165)

„Exist\ o boal\ pentru cur\]irea de p\cate; [i exist\ o alta, pentru smerirea
cugetului. Bunul [i Preabunul nostru Domn [i St\pân, când vede pe unii
mai trândavi în nevoin]\, smere[te trupul lor prin boal\, ca printr-o nevoin]\
mai nedureroas\. Dar uneori ea vine [i pentru a cur\]i sufletul de gânduri
rele, sau de patimi”. (Sf. Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[,
cuvântul XXVI, 34, în Filocalia, vol. IX, p. 330)

„Când te îmboln\ve[ti, zi: «Fericit este cel ce a fost învrednicit s\ fie
încercat de Dumnezeu în cele prin care mo[tenim via]a». C\ci bolile le aduce
Dumnezeu pentru s\n\tatea sufletului. C\ a zis careva dintre sfin]i ([i am
însemnat aceasta), c\ monahul care nu sluje[te Domnului în chip pl\cut
lui Dumnezeu [i nu se nevoie[te cu sârguin]\ pentru mântuirea sufletului
s\u, ci se poart\ cu trând\vie în nevoin]a pentru virtu]i, e l\sat, f\r\ îndoial\,
de Dumnezeu, s\ cad\ în încerc\ri, ca s\ nu r\mân\ nelucr\tor [i din
multa nelucrare s\ se aplece spre altele [i mai rele. Pentru aceasta arunc\
Dumnezeu încerc\ri peste cei nep\s\tori [i lene[i, ca s\ cugete la acestea [i
nu la cele de[arte. Dar aceasta o face Dumnezeu mereu cu cei ce-L iubesc
pe El ca s\-i certe, s\-i în]elep]easc\ [i s\-i înve]e voia Sa. {i când se roag\
Lui, nu-i ascult\ îndat\, ci când sl\besc [i înva]\ cu adev\rat c\ acestea li
s-au întâmplat din trând\vie [i nep\sare. C\ci s-a scris: «Când ve]i întinde
mâinile voastre c\tre Mine, întoarce-voi ochii Mei de la voi [i de ve]i
spori rug\ciunea voastr\, nu v\ voi auzi pe voi» (Is. 1, 11). De[i acestea
s-au scris despre al]ii, f\r\ îndoial\ s-au scris [i despre cei care au p\r\sit
calea Domnului. 
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Dar dac\ spunem c\ Dumnezeu e mult milostiv, pentru ce b\tând
neîncetat la u[\ [i rugându-ne în încerc\ri nu suntem auzi]i, ci trece cu
vederea cererea noastr\? Despre aceasta ne înva]\ proorocul care zice:
«Nu mâna Domnului e prea mic\ pentru ca s\ ne miluiasc\, nici urechea
Lui grea la auzire, ca s\ ne aud\, ci p\catele noastre ne-au desp\r]it de El
[i f\r\delegile noastre au întors fa]a Lui ca s\ nu ne aud\» (Is. 59, 1).
Adu-}i aminte de Dumnezeu în toat\ vremea [i-{i va aduce [i El aminte
când vei c\dea în cele rele.

Firea ta s-a f\cut primitoare de rele [i multe s-au f\cut ispitele lumii
acesteia; [i nu sunt departe de tine relele, ci izvor\sc din l\untrul t\u [i de
sub picioarele tale. {i nu ie[í din locul în care te-ai a[ezat, [i când
Dumnezeu va voi, vei fi izb\vit de ele. {i pe cât sunt de apropiate genele
între ele, pe atât sunt [i ispitele apropiate de oameni. Iar acestea le-a
rânduit Dumnezeu întru în]elepciune pentru folosul t\u, ca s\ ba]i cu
r\bdare la u[a Lui [i, de frica necazurilor, s\ se s\deasc\ pomenirea Lui în
cugetul t\u [i s\ te apropii de El prin rug\ciuni [i s\ se sfin]easc\ inima ta
prin pomenirea Lui neîncetat\. Iar rugându-te tu, El te va auzi. {i vei afla
c\ Dumnezeu este Cel ce te izb\ve[te [i vei sim]i pe Cel ce te-a f\cut [i-]i
poart\ de grij\ [i te p\ze[te [i a f\cut pentru tine lumea cea îndoit\: pe
una, ca înv\]\toare [i pov\]uitoare vremelnic\; pe cealalt\, ca locuin]\
p\rinteasc\ [i ca mo[tenire ve[nic\ a ta”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre
sfintele nevoin]e, cuvântul V, în Filocalia, vol. X, p. 50-51)

„Întrebare c\tre acela[i mare B\trân (Sf. Varsanufie): «Suf\r cumplit
de reumatism la picioare [i la mâini [i fiindc\ m\ tem de nu cumva sunt
de la demoni, spune-mi P\rinte de este a[a ... »

R\spuns: Nu fi trist, iubitul meu. Nu e de la demoni cum socote[ti, ci
e un reumatism îng\duit de voin]a pedagogic\ a lui Dumnezeu spre
îmbun\t\]irea noastr\, dac\ îl primim cu mul]umire. N-a fost Iov un
prieten adev\rat al lui Dumnezeu? {i sfâr[itul r\bd\rii l-a dus la o slav\ de
neînchipuit. Rabd\ deci [i tu pu]in [i vei vedea slava lui Dumnezeu”. (Sf.
Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 78, în Filocalia, vol. XI, p. 114-115)

„... Iisus [tie mai bine decât noi ce e de trebuin]\ [i de folos fiec\rui
om: unuia s\ ia plata r\bd\rii, ca Iov; altora, s\ ia plata slujirii, ca
Evloghie cel dintre avoca]i. Deci s\ nu ceri nimic de la Dumnezeu prin
slujitorii Lui decât ajutor [i ascultare. «C\ci cel ce va r\bda pân\ la sfâr[it,
acela se va mântui» (Mt. 10, 22) în Hristos Iisus, Domnul nostru. C\ci
El va avea grij\ de noi în veci. Amin. Nu [tii ce a spus Domnul Sfântului
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Pavel care-i ceruse s\ ia de la el suferin]a? «Î]i ajunge ]ie harul Meu»
(II Cor. 12, 9). Oare din lipsa de iubire i-a spus lui aceasta? Sau pentru c\
[tia ce-i este de folos? Adu-]i aminte c\ «nu sunt vrednice p\timirile
vremii de acum de slava ce ni se va descoperi nou\” (Rom. 8, 18)”. (Sf. Varsa-
nufie, Scrisori duhovnice[ti, 90, în Filocalia, vol. XI, p. 124-125) 

 
„Întrebarea aceluia[i c\tre marele B\trân: «P\rinte, roag\-te pentru

mine c\ sunt bolnav; [i ca s\ pot purta cu bucurie boala. {i spune-mi cum
s\-mi sp\l petele (sufletului – n.n.)».

R\spunsul lui Varsanufie: ... Boala este în chip recunoscut certare spre
îndreptare. Deci boala ]i s-a trimis ca unei slugi rele. Dac\ îns\ î]i este
greu s\ prime[ti certarea, înceteaz\ s\ fii r\u. Iar dac\ e[ti r\u, prime[te
certarea. Dar dac\ te bucuri de certare, nu e[ti r\u. Iar cel ce nu e r\u, este
iubit. {i «Domnul îl ceart\ pe cel pe care-l iube[te» (Prov. 3, 12; Evr. 12, 6).
Ia seama deci cu adev\rat cum e[ti [i alege-]i ]ie una din cele spuse51”. (Sf.
Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 148, în Filocalia, vol. XI, p. 189)

„Poart\ p\timirile [i necazurile, c\ci ele sunt o certare îndrept\toare a
lui Dumnezeu. {i El te va milui [i-]i vor fi spre mântuirea sufletului
t\u”52. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 244, în Filocalia, vol. XI, p. 282)

„«(Un frate – n.n.), c\zând într-o boal\ [i neputând r\bda durerea, i-a
cerut aceluia[i B\trân rug\ciunea [i ajutorul».

R\spuns: Fratele meu [i iubitul meu în Domnul! Cu încredin]area
despre iubirea ce o am fa]\ de tine în Hristos, î]i descop\r tainele lui
Dumnezeu. C\ci [tii [i e[ti convins c\ m\ rog lui Dumnezeu noaptea [i
ziua, ca s\ ne mântuiasc\ de cel viclean, ducându-ne în ve[nica Lui

51 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Bucur\-te de boal\, fie c\ este spre îndreptarea ta, fie c\ e
dovada iubirii lui Dumnezeu, vrând s\ te fac\ [i mai bun. Numai bucurându-te de ea, î]i
e de folos: în primul caz eliberându-te de p\cat prin poc\in]\, în al doilea sporind prin ea.
Dar e mai bine s\ nu te socote[ti f\r\ p\cat. (n. s. 240, p. 189)

52 Tâlcuirea Pr. St\niloae: R\bdarea bolii [i a necazurilor cu sentimentul c\ sunt o
certare a lui Dumnezeu spre îndreptare, produce [i ea o muta]ie treptat\ în fiin]a ta,
împreunat\ cu sc\parea de p\cate prin re]inerea de la ele. P\catul [i virtutea sunt st\ri
totale ale fiin]ei umane, care se modific\ prin libertatea omului. Acolo unde se neag\
p\catul [i virtutea se neag\ libertatea [i putin]a de schimbare în bine sau în r\u a firii
omene[ti prin libertate, omul fiind considerat ca o bucat\ a naturii, în care se împlinesc
legile firii f\r\ voia lui. (n. s. 388, p. 282) 
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Împ\r\]ie. Deci când m\ rugam odat\ ca de obicei, mi-a spus: «Las\-M\
s\-l încerc spre folosul sufletului lui [i printr-o boal\ trupeasc\, ca s\
cunoasc\ pân\ unde merge r\bdarea lui [i ce va mo[teni prin rug\ciuni [i
dureri». Iar eu am zis: «Dar cearc\-l, St\pâne, cu mil\, ca pe un fiu
adev\rat [i nu ca pe un nelegitim». Nu era nevoie s\ ]i le ar\t acestea. Dar
]i le-am descoperit ca s\ afli bucuria ce ]i s-a rânduit. Nu te întrista deci,
c\ci Dumnezeu te va milui. Iar de stai la îndoial\, pleac\-]i grumazul,
[tiind ce au r\bdat sfin]ii mucenici [i unge cu pu]in untdelemn amestecat
cu ap\ sfin]it\ locul ce te doare. {i Dumnezeul nostru, cu voia Lui, va face
mil\ cu tine, precum voie[te. Nu-i o pl\cere pentru mine s\ te v\d c\
suferi, fie cu sufletul, fie cu trupul. Dumnezeu s\ te miluiasc\. Roag\-te
pentru mine”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 513, în Filocalia, vol. XI,
p. 487-488)

„C\ci dup\ a Sa rânduial\ sloboade Dumnezeu spre suflete încercarea
prin multe feluri de ispite [i de suferin]e, ca s\ fie ar\tat cel ce iube[te pe
Dumnezeu. C\ f\r\ porunca lui Dumnezeu nici un fir de p\r din capul
nostru nu va pieri. De aceea nu voie[te Dumnezeu s\ fie omul f\r\
cazne53 nici o zi, fiindc\ [tie c\ f\r\ acestea nu se poate mântui. C\ci a zis:
în toate lucrurile se cade a alerga pe calea cea strâmt\ [i cu nevoin]e. La
toat\ fapta bun\ vine ispit\, fie înainte, fie pe urm\. Darul Sfântului Duh
nu se d\ f\r\ ispitire [i nici nu este dup\ Dumnezeu ceea ce se face f\r\
încercare, prin asuprire, prin necaz sau prin orice fel de nevoie. C\ nu este
fericit cel ce face fapta bun\ cu anevoie, ci cel care prime[te r\ut\]ile cele
grele [i cumplite pentru Domnul, cu bucurie [i mul]umit\. 

C\ pe cel pe care îl iube[te Dumnezeu, negre[it îl [i pedepse[te. De
vreme ce foarte folosesc suferin]ele celui ce le rabd\ f\r\ tulburare, cu
bucurie [i cu mul]umit\, pentru Domnul Dumnezeu, s\ r\bd\m, dar, cele
izvorâtoare de lacrimi, cele cumplite [i grele, pentru Împ\r\]ia cerurilor [i
pentru via]a ve[nic\”. (Sf. Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, p. 20)

 
„Zis-a un b\trân: «În orice nevoin]\, nu te învinui decât pe tine [i

spune: Din pricina p\catelor mele mi se întâmpl\ acest lucru»”. (Pateric.
Ziceri inedite ale P\rin]ilor pustiei, p. 173) 

„Zis-a un b\trân: «Dac\ ne-am str\dui s\ avem smerenia, n-am avea
nevoie de pedeaps\. Foarte multe rele ne vin din pricina mândriei. Într-adev\r,

53 În sensul de încercare, trud\, str\danie, r\bdare a necazurilor [i a suferin]elor de tot
felul – n.n. 
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dac\ îngerul lui Satana i-a fost dat Apostolului, ca s\-l pedepseasc\, de
team\ ca acesta s\ nu se înal]e, cu atât mai mult nou\ care tr\im în mândrie
însu[i Satana ne este dat pentru a ne c\lca în picioare pân\ când ne vom
smeri»”. (Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor pustiei, p. 204) 

„În Ortodoxie, lucrurile nu sunt neclare [i aproximative, ci sunt
foarte bine trasate [i precizate. Exist\ o etap\ premerg\toare, o etap\ a
preg\tirii [i o etap\ a rezultatelor. Durerea pe care omul o prime[te cu voia
sa [i prin libera sa alegere, prin nevoin]ele ascetice – nu c\ am fi masochi[ti
[i am dori durerea în mod boln\vicios –, este ca un doctor t\m\duitor al
suferin]elor noastre. Asumându-ne nevoin]ele ascetice, ne punem pe
f\ga[ normal, ne îndrept\m comportamentul [i ne cur\]im de patimile
murdare. Aceast\ atitudine a omului nu are rolul de a-L lini[ti pe
Dumnezeu, pentru c\ El nu are nevoie de poc\in]a noastr\, nici de
priveghere, nici de posturi, nici ca noi s\ suferim, ci, procedând astfel, ne
ajut\m pe noi în[ine. Ca s\ m\ exprim mai simplu, dac\ o s\ m\nânc
mult, atunci o s\ dorm mult [i o s\ vorbesc mult. Un compromis atrage
altul dup\ sine. Nu c\ nu pot mânca, dormi sau sta la discu]ii, dar le
înfrânez cu pl\cere, pentru c\ astfel, îmi sporesc starea de trezvie. Durerea
nevoin]ei duce la o stare de lini[te, de limpezime, de acalmie, de speran]\
[i de putere de rezisten]\. Atunci când omul nu-[i asum\ acest fel de
ascez\ sau atunci când ea nu joac\ în via]a lui un rol principal, Dumnezeu
mai îng\duie s\ fie sup\rat de vreo boal\, vreo calomnie, vreo acuza]ie
sau greutate, toate acestea din dragoste, pentru c\ este p\rinte iubitor [i
nu vrea s\-i chinuiasc\ pe oameni, ci numai s\-i ajute, pentru ca, prin
greut\]i, s\ se ridice acolo unde ar fi ajuns dac\ [i-ar fi asumat asceza. Iar
dac\ omul este bun, se folose[te de greut\]i ca s\ se cunoasc\ pe sine, s\-[i
cunoasc\ posibilit\]ile. Unul ca acesta Îi va mul]umi lui Dumnezeu [i va
îndura suferin]a, greut\]ile [i bolile f\r\ s\ cârteasc\ (spunea p\rintele
Moise Aghioritul – n.n.)”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 88)

De ce sunt atin[i de diverse boli chiar [i cei sfin]i

„S\ nu spui în sinea ta: pentru ce n-a d\ruit Dumnezeu sfin]ilor ceea
ce-i putea veseli? Dar aceasta ar fi însemnat s\-i lase neexercita]i
(nedeprin[i) [i nu le-ar fi venit buna existen]\ ca pre] al virtu]ii, ca starea
fericit\ [i bog\]ia str\lucit\ a darurilor. Ea le-ar fi fost mai degrab\ un rod
al pornirii unei voin]e nesupuse încerc\rilor. Dar ei trebuiau s\ se arate
mai degrab\ proba]i [i vrednici în fa]a lui Dumnezeu prin înse[i faptele
lor. {i s\ fie [i celor de dup\ ei pild\ [i chip clar al trebuin]ei de-a voi s\ fie
foarte iubitori de fapte [i riguro[i în ele, spre a în]elege c\ celor ce tr\iesc
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o via]\ f\r\ greut\]i [i vrednic\ de dispre], nu li se cuvine nici o r\splat\,
ci darurile cele mai deosebite le vin celor foarte iubitori de osteneal\, care
au pre]uit mai mult dobândirea bun\t\]ilor (cere[ti – n.n.), decât
dulce]ile vie]ii. A[a a spus careva dintre în]elep]i: «Fiule, de te apropii s\
sluje[ti Domnului, preg\te[te-]i sufletul de încercare, îndreapt\-]i inima ta
[i rabd\» (În]. Sir. 2, 1). C\ci «r\bdarea na[te probare, iar probarea n\dejdea,
iar n\dejdea nu ru[ineaz\», dup\ cum s-a scris.” (Sf. Chiril al Alexandriei,
Glafire la Facere, Cartea a Cincea a Glafirelor la Facere, 1, în PSB, vol. 39,
p. 168)

„„De vezi c\ unui drept îi merge r\u, adu-]i aminte de Iov! Oricât de
drept ar fi acela, nu va fi mai drept decât Iov, nici m\car pe departe!
Oricât de multe nenorociri l-ar lovi, nu-l vor lovi atâtea câte l-au lovit pe
Iov!

S\ ne amintim de acestea, [i s\ încet\m de a învinui pe Dumnezeu,
[tiind bine c\ Dumnezeu nu-l las\ pe un om drept s\ sufere pentru c\ l-a
p\r\sit, ci pentru c\ vrea s\-l încununeze [i s\-l fac\ mai str\lucitor”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Despre m\rginita putere a diavolului, omilia I, 7-8, în vol.
Despre m\rginita putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 25)

 
„Eu pot zice c\ opt sunt motivele suferin]ei sfin]ilor. Pentru aceea,

asculta]i-le pe toate cu luare aminte, [tiind c\ nici o iertare sau u[urare nu
vom avea dac\ suntem scandaliza]i de întâmpl\rile vremelnice, ale c\ror
cauze fiind multe, totu[i de nici una s\ nu fim tulbura]i.

A[adar, primul motiv este pentru a împiedica, ca nu cumva virtu]ile
m\re]e [i lucrurile minunate ale sfin]ilor s\ le inspire mândrie.

Al doilea, ca lumea s\ nu-i cinsteasc\ mai mult decât trebuie a-i cinsti
ca oameni [i ca s\ nu-i priveasc\ ca zei mai curând decât ca simpli muritori.

Al treilea, pentru ca puterea lui Dumnezeu s\ str\luceasc\ mai mult
servindu-se pentru a învinge [i a r\spândi credin]a în numele S\u de
oameni încerca]i de nenorociri [i persecuta]i din toate p\r]ile.

Al patrulea, pentru ca r\bdarea sfin]ilor îns\[i s\ apar\ cu mai mult\
str\lucire [i ca s\ se vad\ c\ ei nu servesc lui Dumnezeu din interes, ci pentru
c\ au pentru El o iubire curat\, pentru c\, în mijlocul tuturor nenoro-
cirilor lor, ei Îi sunt devota]i totdeauna.

Al cincilea, pentru a ne gândi la învierea mor]ilor, c\ci când se vede
un drept, plin de merite, neie[ind din via]\ decât dup\ ce a suferit nenu-
m\rate nenorociri, omul se gânde[te f\r\ voia sa la o judecat\ viitoare, [i
î[i zice în sine însu[i: dac\ oamenii nu las\ niciodat\ f\r\ r\splat\ pe acei
care lucreaz\ pentru ei, cu cât mai mult Dumnezeu nu va l\sa niciodat\



 55Hristos, Prietenul nostru în suferin]\

f\r\ r\splat\ pe acei care s-au sfâr[it de suferin]e [i de munci pentru El?
Dac\ îns\ nu e posibil ca s\-i lipseasc\ de r\splata lor, este net\g\duit c\
neprimind-o în aceast\ lume, o vor primi în alta.

Al [aselea, pentru ca acei care sufer\ nenorociri s\ fie încuraja]i [i
mângâia]i v\zând c\ cele mai str\lucite [i sfinte persoane au suferit la fel [i
chiar mai mari nenorociri.

Al [aptelea, pentru ca atunci când suntem îndemna]i s\ privim virtutea
drep]ilor, [i când ni se zice: imita]i pe fericitul Petru, imita]i pe fericitul
Pavel, m\rimea faptelor lor s\ nu ne fac\ a crede c\ au fost de o alt\ natur\
decât a noastr\ [i c\ ne e cu neputin]\ de a imita aceste mari modele.

Al optulea, în fine, pentru a v\ ar\ta în ce const\ cu adev\rat fericirea
[i nefericirea, care sunt persoanele ce trebuie s\ fie numite fericite [i care
nefericite.

Acestea sunt motivele pentru care Dumnezeu îng\duie ca drep]ii s\
fie nec\ji]i pe p\mânt”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Primele patru omilii despre
statui, omilia I, p. 16-17)

„Astfel, când vezi un om cu o mare în]elepciune [i cu o mare virtute,
un amic al lui Dumnezeu, z\când sub greutatea nenorocirilor, nu te
scandaliza. Când vezi un om ocupat cu lucruri spirituale, împiedicat într-o
întreprindere folositoare, nu fi nici surprins, nici tulburat. Nu se g\sesc decât
oameni slabi care s\ zic\: unul, mergând spre a vizita locurile sfinte cu
scopul de a încuraja pe s\racii din Ierusalim, a pierit prin naufragiu; un
altul, pentru acela[i scop, a c\zut în mâinile tâlharilor, a pierdut totul, cu
anevoie s-a putut sc\pa pe sine. Ce vom r\spunde la acestea? Nici una din
aceste întâmpl\ri nu trebuie s\ ne întristeze. C\ci chiar dac\ a naufragiat,
totu[i el are tot meritul [i culege tot fructul bunei sale întreprinderi: el n-a
cru]at nimic din ce a putut, a strâns bani, i-a pus la p\strare, i-a luat [i s-a
îmbarcat; nenorocirea care a f\cut s\ înl\ture planul s\u, nu trebuie a-i fi
imputat\.

Dar pentru ce Dumnezeu a îng\duit aceasta? Pentru ca s\ încerce
virtutea lui. Da, dar binefacerile din partea lui sunt acum pierdute pentru
s\raci. Crede]i c\ ave]i voi mai mult\ grij\ de s\raci decât Dumnezeu,
Care i-a f\cut? Dac\ ei sunt lipsi]i de acest ajutor, El poate s\ le dea altele
mai îmbel[ugate.

S\ n-avem deci cutezan]\ de a-i cere socoteal\ de purtarea Sa, s\-L
m\rim în toate [i s\ credem c\ El nu îng\duie oarecare întâmpl\ri decât
din prevederile adânci ale în]elepciunii Sale”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Primele patru omilii despre statui, omilia I, p. 25-26)
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„Vezi, a[adar, c\ atunci când a v\zut c\ Iov era plin de fapte bune, diavolul
a avut ceva de spus împotriva lui. «Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?»
Dar când, în atâtea nenorociri, Iov s-a ar\tat îndelung-r\bd\tor, diavolul
[i-a acoperit ru[inat chipul [i a fugit, nemaiavând nimic a spune împotriva
lui Iov.

A[adar, atunci când vezi vreun om drept care, de[i are multe virtu]i,
este încercat de nenum\rate nenorociri, s\ nu te miri. {i când vezi c\ cineva
care face mult\ milostenie [i multe fapte pl\cute lui Dumnezeu, ajunge s\
cad\ în ispit\ sau este pândit de primejdii, s\ nu te întrebi de ce. Motivul
pentru care se întâmpl\ a[a ceva este atacul diavolului, care arunc\ ispite
asupra omului aceluia. Vei întreba: «Cum de a îng\duit Domnul a[a
ceva?». Ca s\ pun\ pe capul celui drept mai multe cununi [i ca s\-l
pedepseasc\ mai mult pe diavol”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele
vie]ii, p. 268-269)

 
„Întrebare: «Unii din b\trânii din m\n\stire au întrebat pe acela[i

B\trân: Te rug\m s\ ne spui, St\pâne ..., pentru ce s-a îmboln\vit Ava de
umfl\turi ro[ii, când s\ se sfâr[easc\?».

R\spuns: ... Cât prive[te umfl\turile ro[ii [i despre boal\, ele i-au venit
Avei pentru c\ a luat odat\ slav\ de la oameni peste m\sur\; deci pentru
ca s\ nu-l îndumnezeiasc\ oamenii. De fapt, el s-a f\cut p\rta[ cu adev\rat
de Sfântul Duh [i de des\vâr[ire. De aceea a acoperit Dumnezeu, prin
aparen]a aceasta, slava omului, ca s\ prisoseasc\ [i mai mult în el slava lui
Dumnezeu”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 599, în Filocalia, vol. XI,
p. 553)

„... de cele mai multe ori, cei pe care oamenii îi consider\ des\vâr[i]i
au înc\, în ochii Creatorului suprem, ceva imperfect. Tot astfel, nepricepu]i,
privim adesea statuile sculptate [i înc\ neterminate, l\udându-le deja ca [i
cum ar fi perfecte, îns\ maestrul le mai cerceteaz\ [i le [lefuie[te înc\; de[i
aude c\ e l\udat, totu[i nu înceteaz\ s\ le retu[eze, îndreptându-le”. (Sf. Grigore
cel Mare, Dialoguri despre moarte, p. 52)  

„Un oarecare {tefan, libian de neam, [edea de [aizeci de ani pe coasta
Marmarica [i Mareotului54. Ajuns nevoitor la culme [i la multa dreapt\
socoteal\, s-a învrednicit de harisma c\ oricine se întâlnea cu el, st\pânit

54 Not\ Pr. St\niloae: Marmarica, regiunea maritim\ între Egipt [i Cirene. Mareotu -
parte din Libia, vecin\ cu Egiptul (n. s. 52, p. 61)
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de vreo durere oarecare, se dep\rta sc\pat de durere. Era cunoscut [i
fericitului Antonie. A ajuns pân\ în zilele noastre. Dar eu nu l-am întâlnit
din pricina distan]ei locului. Dar cei din jurul lui Antonie [i Evagrie
întâlnindu-se cu mine, mi-au povestit urm\toarele:

«L-am întâlnit când c\zuse într-o boal\ grea la organele de ru[ine,
într-un ulcer canceros. L-am aflat îngrijit de un doctor; cu mâinile lucra [i
f\cea împletituri [i ne vorbea, iar în vreme ce trupul îi era operat, era ca [i
când altul era t\iat. În vreme ce i se t\iau acele m\dulare ca ni[te peri,
st\tea ca [i când nu sim]ea nimic prin covâr[irea lucr\rii dumnezeie[ti. În
vreme ce noi priveam îndurera]i [i sim]eam o mirare c\ o astfel de via]\
c\zuse într-o astfel de p\timire [i sub astfel de opera]ii, el ne spunea:
«Fiilor, nu v\ l\sa]i tulbura]i de un astfel de lucru, c\ci nimic din cele ce le
face Dumnezeu, nu le face spre r\u, ci cu un scop bun. Poate c\ au meritat
[i m\dularele mele aceast\ pedeaps\ [i le este de folos s\ dea socoteal\
aici, în loc de dup\ ie[irea din stadion». Astfel ne-a zidit, mângâindu-ne [i
dându-ne curaj. Iar acestea le-am povestit ca s\ nu ne mir\m când vedem
oameni sfin]i c\zând în astfel de p\timiri»”. (Paladie, Istoria lausiac\, p. 61)

Sensul suferin]ei fizice

„Suferin]ele [i încerc\rile sunt r\scump\rarea p\catelor pe care le-am
s\vâr[it”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 333)

„Întâmplarea dureroas\ face pe în]elept s\-[i aduc\ aminte de Dum-
nezeu [i întristeaz\ pe m\sura ei pe cel ce a uitat de Dumnezeu”. (Marcu
Ascetul, Despre legea duhovniceasc\, cap. 56, în Filocalia, vol. I, p. 242)

„Orice suferin]\ f\r\ voie s\ te înve]e s\-]i aduci aminte de Dumnezeu;
în acest caz nu-]i va lipsi prilejul spre poc\in]\”. (Marcu Ascetul, Despre
legea duhovniceasc\, cap. 57, în Filocalia, vol. I, p. 242)

 
„Sensul durerii este redat foarte frumos de Sfântul Maxim M\rturisitorul,

care spune c\ pl\cerea ira]ional\ a avut ca rezultat durerea, iar acum este
nevoie de un alt fel de durere pentru a ajunge la pl\cerea adev\rat\.
Pl\cerea ira]ional\ este fiecare form\ a p\catului. În urma p\catului, omul
sufer\ [i este lipsit de har [i de bucurie. {i pentru ca acest r\u s\ fie îndreptat,
Dumnezeu îng\duie o durere mai mult sau mai pu]in intens\, mai scurt\
sau mai îndelungat\, care este un instrument chirurgical ce scoate afar\
patimile, îl îndep\rteaz\ pe om de p\cat [i îl apropie de Dumnezeu, unde
este adev\rata pl\cere, adic\ fericirea sfin]ilor, binecuvântare care se d\ la
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întâlnirea noastr\ cu Dumnezeul Cel viu (m\rturisea p\rintele Moise
Aghioritul – n.n.)”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 87-88)

A fi bolnav este o cercetare dumnezeiasc\ [i

un dar dumnezeiesc55

„...cu timpul, încet-încet, ai început s\-]i dai seama c\ Mântuitorul era
Cel Care, în folosul t\u, te punea la încercare, speriindu-te cu câte-o
suferin]\, dar Care te sc\pa [i te ocrotea”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole,
epist. 45, I, în PSB, vol. 12, p. 201)

 
„Calea lui Dumnezeu e crucea de fiecare zi, c\ci nimeni nu s-a suit la

cer cu r\sf\] (cu tihn\). Calea tihnei [tim unde sfâr[e[te, iar pe cel ce se
scufund\ pe sine în Dumnezeu nu-l vrea Dumnezeu s\ fie niciodat\ f\r\
grij\. Îns\ el trebuie s\ fie cu grij\ pentru adev\r. Dar [i din aceasta se
cunoa[te c\ este sub grija lui Dumnezeu, c\-i trimite pururea suferin]e”.
(Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul IV, în Filocalia,
vol. X, p. 42)

 

„Mul]umesc lui Dumnezeu c\ mi-a dat multe boli56. De multe ori îi
spun: «Hristoase al meu, iubirea Ta nu are hotar!». E o minune cum de
mai tr\iesc. Printre alte boli ale mele, am [i cancer la hipofiz\. S-a f\cut
acolo o tumoare care cre[te [i apas\ pe nervul optic. De-asta nu mai v\d
acum. M\ doare înfrico[\tor. M\ rog, îns\, ridicând Crucea lui Hristos cu
r\bdare. Vede]i inima mea cum este? S-a m\rit, nu mai este cum era. Este
tot din pricina cancerului la cap. {i cu cât merg, o s\ se înr\ut\]easc\. Se
va mai m\ri, o s\-mi fie greu s\ vorbesc. M\ doare mult, suf\r, dar este
foarte frumoas\ boala mea. O simt ca iubire a lui Hristos. M\ str\pung la
inim\ [i mul]umesc lui Dumnezeu. Este pentru p\catele mele. Sunt
p\c\tos [i Dumnezeu Se str\duie[te s\ m\ cur\]easc\57.

55 O sumedenie de sfin]i care au r\bdat supliciile bolii nu se plângeau de aceast\ dure-
roas\ stare, ci î[i exprimau convingerea c\ dac\ noi am [ti cât de folositoare sunt suferin-
]ele pentru suflet, le-am primi ca pe cele mai mari daruri – n.n.

56 Not\ Ierom. Evloghie Munteanu: Cuviosul B\trân a suferit de urm\toarele boli:
infarct miocardic, insuficien]\ renal\ cronic\, ulcer cu ni[\ (cu repetate gastroragii), cataract\,
herpes zosterial pe fa]\, dermatit\ stafilococic\ pe mân\, hernie inghinal\ (cu dese stran-
gul\ri), gu[\ endemic\ cronic\, adenom la hipofiz\ (p. 367). 

57 Se vede aici marea smerenie a acestui cuvios p\rinte îmbun\t\]it duhovnice[te [i
harismatic – n.n.
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Atunci când eram de [aisprezece ani, Îl rugam pe Dumnezeu s\-mi
dea o boal\ grea, un cancer, ca s\ m\ doar\ pentru iubirea Lui [i s\-L
sl\vesc în durere. Mult\ vreme m-am rugat a[a. Dar B\trânul meu mi-a
spus c\ asta este egoism [i astfel Îl constrâng pe Dumnezeu. Dumnezeu
[tie ce-o s\ fac\. A[a c\ n-am mai st\ruit. Vede]i îns\ c\ Dumnezeu n-a
uitat cererea mea [i mi-a dat aceast\ binefacere dup\ atâ]ia ani!

Acum nu-L rog pe Dumnezeu s\-mi ia ce I-am cerut. M\ bucur c\ o
am, ca s\ fiu [i eu p\rta[ la Patimile Lui, din multa mea iubire. Am certarea
lui Dumnezeu. «C\ci pe cine îl iube[te, Domnul îl ceart\» (Evr. 12, 6). Boala
mea este o deosebit\ bun\voin]\ a lui Dumnezeu, Care m\ cheam\ s\
p\trund în taina iubirii Lui [i prin harul Lui s\ m\ str\duiesc s\-I
r\spund. Dar eu nu sunt vrednic. O s\-mi spune]i: «Toate astea pe care ]i
le descoper\ Dumnezeu nu te fac vrednic?» Acestea m\ judec\. Pentru c\
ele sunt ale harului lui Dumnezeu. Nu-i nimic al meu. Dumnezeu mi-a
dat multe harisme, dar eu nu am r\spuns, m-am dovedit nevrednic.
Str\dania, îns\, n-am p\r\sit-o. Poate c\ Dumnezeu o s\-mi dea ajutorul
Lui, ca s\ m\ d\ruiesc iubirii Sale.

Pentru aceasta nu m\ rog ca s\ m\ fac\ Dumnezeu bine. M\ rog s\
m\ fac\ mai bun. Sunt încredin]at c\ Dumnezeu [tie c\ m\ rog. Îns\ m\
rog pentru sufletul meu, ca s\-mi ierte p\catele. Nu iau medicamente, nici
n-am mers la opera]ie, nici la analize. O s\-L las pe Dumnezeu s\ rânduiasc\.
Singurul lucru pe care-l fac este s\ m\ str\duiesc s\ devin bun. Asta s\ v\
ruga]i pentru mine. Harul lui Dumnezeu m\ ]ine. M\ str\duiesc s\ m\
d\ruiesc lui Hristos, s\ m\ apropii de Hristos, s\ m\ unesc cu Hristos.
Asta o doresc, dar n-am izbutit-o înc\ – n-o spun din smerenie. Dar nu-mi
pierd îndr\zneala. St\rui. M\ rog s\-mi ierte Dumnezeu p\catele. Am auzit
pe mul]i spunând: «Nu pot s\ m\ rog». Eu a[a ceva n-am p\]it. Numai în
ziua neascult\rii mele în Sfântul Munte am p\]it asta.

Nu m\ fr\mânt\ dac\ [i cât tr\iesc. Asta am l\sat-o în seama iubirii
luii Dumnezeu. Se întâmpl\ de multe ori ca cineva s\ nu vrea s\-[i aduc\
aminte de moarte. Este pentru c\ dore[te via]a. Aceasta este, dintr-un punct
de vedere, o dovad\ a nemuririi sufletului. Îns\, «[i dac\ tr\im, [i dac\
murim, ai Domnului suntem» (Rom. 14, 8). Moartea este puntea care ne
va duce la Hristos. Îndat\ ce închidem ochii, îi vom deschide în ve[nicie.
Ne vom înf\]i[a înaintea lui Hristos. În cealalt\ via]\ vom tr\i «mai
întip\rit» harul lui Dumnezeu”. (Ne vorbe[te p\rintele Porfirie, p. 367-369)

„Un b\trân adeseori p\timea [i se îmboln\vea. {i s-a întâmplat într-un
an s\ nu se îmboln\veasc\ [i s-a întristat cumplit [i plângea, zicând: «M-a
p\r\sit Dumnezeu [i nu m-a cercetat!»”. (Patericul ce cuprinde în sine cuvinte
folositoare ale Sfin]ilor B\trâni, p. 479)
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„Un c\lug\r b\trân spunea:
A fi bolnav este pentru cineva o cercetare dumnezeiasc\. Boala e cel

mai mare dar de la Dumnezeu. Singurul lucru pe care omul îl poate oferi
lui Dumnezeu este durerea”. (Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit,
p. 408)

„Unul dintre p\rin]i povestea urm\toarele: 
Odat\ pe când m\ aflam în Alexandria, am intrat în biserica unui

martir ca s\ m\ închin [i am v\zut o femeie iubitoare de Dumnezeu ce
p\rea v\duv\ dup\ hainele pe care le purta [i care era înso]it\ de slujitori
[i slujitoare. }inându-se de grilajul de fier ce împrejmuia locul unde se
afla mucenicul, îi spunea cu putere: «M-ai p\r\sit, Doamne, ai mil\ de
mine, St\pâne iubit!», [i striga atât de tare încât din cauza vocii [i a plân-
setelor acesteia a trebuit s\ p\r\sesc rug\ciunea [i s\ am grij\ de ea,
deoarece mult m-au mi[cat cele pe care le-am auzit.

Am presupus c\ era o v\duv\ nedrept\]it\ de c\tre cineva; devreme
ce eu aveam cuno[tin]e printre oficialit\]ile ce se aflau la conducerea
provinciei, am a[teptat-o s\ î[i termine rug\ciunea, ca s\ o ajut cumva. Am
chemat un slujitor de-al ei c\ruia i-am spus: «Cheam-o aici pe st\pâna ta».
Când s-a apropiat de mine i-am spus ceea ce am gândit. Femeia a izbucnit
iar\[i în plâns [i a spus: «Nu [tii, p\rinte, care e problema mea? M-a p\r\sit
Dumnezeu [i nu m-a cercetat. S-au împlinit trei ani [i nu m-am îmboln\vit
nici eu, nici vreunul dintre slujitorii mei, nici vreunul din casa mea [i cred
c\ Dumnezeu {i-a întors fa]a de la mine din cauza p\catelor pe care le-am
f\cut. De aceea plâng, ca s\ m\ cerceteze repede Dumnezeu pe m\sura
milostivirii Sale».

Surprins de un a[a suflet în]elep]it, am f\cut rug\ciune pentru ea [i am
plecat dând slav\ lui Dumnezeu”. (Pagini necunoscute de Pateric, p. 16-17)

„Dumnezeu îng\duie s\ vin\ asupra omului diferite boli, iar noi trebuie
s\ le primim cu r\bdare, f\r\ cârtire, ca pe o binecuvântare”. (Cuviosul Paisie
Aghioritul, Mica filocalie, p. 31)

„Despre boli spunea (Mo[ Panais Hagiionas, nevoitor din Grecia – n.n.)
c\ sunt «iubirile lui Dumnezeu»”58. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX,
p. 360)

58 M\rturisea aceast\ butad\ Stavros Pieridis, în dialog cu Klitos Ioannidis – n.n. 
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Suferin]a celor drep]i [i „norocirea” p\c\to[ilor

„Când tu vezi pe X dezmierdându-se în ospe]e luxoase, în b\i luxoase,
sau printre femei pierdute, s\ nu te caini pe tine c\ nu te po]i bucura [i tu
de astfel de pl\ceri, ci cain\-l pe acela, pentru c\ el c\l\tore[te pe calea
pierz\rii. Care este folosul lui din aceast\ c\l\torie, dac\ sfâr[e[te în scârb\
[i am\r\ciune? Ce pagub\ po]i avea tu de la acea nemul]umire trec\toare,
când ajungi la lini[tea [i fericirea ve[nic\? Spune-mi, te rog: dac\ cineva ar
fi chemat de împ\ratul ca s\ se duc\ la palat prin ni[te drumuri pr\p\stioase,
[i în acela[i timp ar trece prin mijlocul ora[ului pe drumuri bune [i
frumoase [i un condamnat la moarte, pe care din ace[ti doi ai ferici tu? Pe
care l-ai jeli? Oare nu pe cel ce c\l\tore[te pe drumul cel larg [i frumos?

Tot a[a [i în cazul de fa]\, s\ nu fericim pe cei ce se dezmiard\ în
pl\ceri, ci pe cei ce se înfrâneaz\, c\ci ace[tia c\l\toresc spre cer, iar aceia
spre gheen\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Explicarea Epistolei
I c\tre Tesaloniceni, omilia IX, în vol. Comentariile sau Explicarea Epistolei
c\tre Coloseni, I [i II Tesaloniceni, p. 260-261)

 
„Iubi]ilor, s\ nu ne tulbur\m [i nimeni s\ nu se nelini[teasc\ v\zând

pe cei r\i progresând aici. R\splata nu este aici, nici a virtu]ii [i nici a r\ut\]ii;
– iar dac\ câteodat\ se vede parc\, fie a binelui, fie a r\ului, aceasta nu este
dup\ dreptate, ci la întâmplare, ca [i o gustare a judec\]ii, a[a zicând, c\
cei ce nu cred în înviere, m\car prin acestea s\ se cumin]easc\ aici. Când
deci vedem un om r\u îmbog\]indu-se, s\ nu ne nelini[tim, precum [i
când vedem pe unul bun, p\timind, s\ nu ne tulbur\m, c\ci acolo vor fi
cununile, acolo [i pedepsele. Dealtmintrelea, nu este nici un r\u, care s\
fie în totul r\u, ci are în sine [i ceva bun, precum [i nici un bine nu este
care s\ nu aib\ în sine [i ceva r\u [i ceva p\cat. Deci, când cel r\u prosper\,
s\ [tii c\ spre r\ul capului s\u prosper\, c\ci dac\ în schimbul poate a
pu]ine bun\t\]i ia r\splata aici, desigur c\ acolo va fi pedepsit des\vâr[it
pentru aceea de care aici s-a bucurat.

Fericit este, îns\, mai ales acela, care fiind pedepsit aici, ca astfel s\
lepede de la sine toate p\catele, se duce de aici încercat [i curat [i ner\s-
punz\tor”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre
Evrei, omilia V, p. 106-107)

„Când vede]i un om mâhnit, persecutat, înc\rcat de sl\biciuni [i
nevoi, nesfâr[ind via]a decât dup\ ce a încercat mii de nenorociri, zice]i în
voi în[iv\: dac\ n-ar fi înviere [i judecat\, Dumnezeu n-ar fi l\sat s\ ias\
din aceast\ lume f\r\ s\ bucure în vreun fel pe acei care au suferit atâta
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din cauza Lui; este neîndoios c\ El le-a preg\tit o via]\ mult mai dulce,
mult mai pl\cut\; altfel, n-ar fi l\sat pe atâ]ia oameni r\i s\-[i petreac\
zilele lor în pl\ceri [i atâ]ia drep]i s\ sufere nenorociri continui; dar fiindc\
a preg\tit o alt\ via]\, în care trebuie a r\spl\ti pe fiecare dup\ meritul
s\u, a pedepsi gre[elile [i a r\spl\ti binefacerile, pentru aceea El permite
ca omul bun s\ tr\iasc\ în necazuri, iar cel r\u în pl\ceri”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia I, p. 23)

„Nimica nu nelini[te[te pe cei mai mul]i a[a de tare ca aceea c\ boga]ii
cei mai prih\ni]i se îndulcesc de mult\ norocire, pe când drep]ii sau cei
îmbun\t\]i]i adeseori sufer\ cea mai amar\ s\r\cie [i mii de alte r\ni înc\
mai cumplite decât s\r\cia.

De aceea mul]i zic: «Unde este pronia, unde este dreptatea cea
dumnezeiasc\, unde este judecata cea dreapt\? Cel înfrânat [i cel îmbu-
n\t\]it sunt nenoroci]i, pe când cel desfrânat [i cel r\u sunt noroci]i; acesta
este admirat, cel\lalt nesocotit, acesta tr\ie[te în îndestulare [i desf\tare,
cel\lalt este certat de s\r\cie [i de mizeria cea mai mare».

A[a vorbe[te cel nepriceput, dar, în adev\r, p\c\tosul este omul cel
mai tic\los [i mai nenorocit din lume, chiar când nu se pedepse[te îndat\;
el tocmai atunci este cel mai nenorocit când nu se pedepse[te [i când nu i
se întâmpl\ nimic potrivnic.

La boli [i la rele noi nu deplângem pe cel ce se las\ a se vindeca, ci pe
acei ce sunt nevindecabili. Iar\ ce este boala [i rana pentru trup, aceea este
p\catul pentru suflet. {i ceea ce este t\ietur\ [i doctorie pentru trupul cel
bolnav, aceea este nenorocirea pentru un suflet bolnav. A]i în]eles ce zic
eu? Fi]i cu luare aminte, c\ci eu voiesc s\ v\ comunic o înv\]\tur\ de
adev\rat\ în]elepciune. Presupune c\ tu vezi pe cineva care are o bub\ rea,
din care ies viermii [i curge puroi, iar acela î[i neglijeaz\ rana [i buba; dar
mai vezi înc\ pe un altul, care suferind de aceea[i boal\, se sluje[te de
mâinile doctorice[ti, las\ a se arde [i a se t\ia, [i bea doctorii amare. Spune-mi
mie, pe care din ace[tia doi vei deplânge tu, pe bolnavul care nu se
supune vindec\rii sau pe acela care întrebuin]eaz\ leacurile? Fire[te c\ pe
acela care nu se las\ a se vindeca59. De asemenea, înf\]i[eaz\-]i doi p\c\to[i,
c\ci [i p\c\tosul este un bolnav; unul dintre ei se pedepse[te pe p\mânt,
cel\lalt nu. Deci, s\ nu zic c\ acesta din urm\ este un norocit, c\ci este
bogat, c\ci poate jefui s\rmanii, c\ci împileaz\ v\duvele, se afl\ bine, cu
toate r\pirile sale, se îndulce[te de cinste [i de considera]ie, are dreg\torie
[i putere, [i nu cunoa[te nici una dintre patimile cele obi[nuite omene[ti,
nici friguri, nici nenorocire, nici vreun fel de boal\. Este înconjurat de-o
gr\mad\ de copii, se bucur\ de o vârst\ norocit\ [.a., [i cu toate acestea,
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tocmai pe dânsul trebuie s\-l deplânge]i mai mult, c\ci el este bolnav f\r\
a primi vindecarea. Cum a[a? Î]i voi spune. Când vezi pe cineva suferind
de hidropic\ [i trupul lui umflându-se, iar\ el cu toate acestea nu alearg\
la doctor, ci mai vârtos robe[te pl\cerii de a bea, ]ine o mas\ îmbuib\-
toare, se îmbat\ în toate zilele [i a[a tot mai mult spore[te boala sa, spune
mie, îl lauzi tu oare pe acesta ca pe un norocit, sau îl soco]i nenorocit?
Dac\, dimpotriv\, vezi pe un altul, care de asemenea este hidropic, îns\ caut\
ajutorul doctorilor, rabd\ foamea, tr\ie[te foarte cump\tat, m\nânc\ [i
bea neobi[nuit de pu]in [i prime[te cele mai amare doctorii, care de[i
pricinuiesc dureri, îns\ tocmai prin aceasta restatornicesc s\n\tatea, nu-l
vei socoti pe acesta mai norocit decât pe acela? Negre[it, c\ unul este
bolnav [i nu se vindec\, cel\lalt este bolnav [i se vindec\. Cura este grea,
dar folositoare. A[a este [i în via]a noastr\ cea de acum. Numai c\ aici nu
este vorba de un trup bolnav, ci de un suflet bolnav. Locul bolii îl ]ine aici
p\catul, doctoria amar\ fiind pedeapsa dumnezeiasc\. Adic\ ceea ce
lucreaz\ doctorul cu doctoria, cu t\ierea [i cu arderea, Dumnezeu lucreaz\
cu pedepsele. Precum la boli fierul [i focul cele adeseori întrebuin]ate, de[i
ard dureros, opresc cangrena [i stârpesc buba [i sunt foarte mântuitoare, tot
a[a la un suflet bolnav, foamea [i bolile [i alte rele de tot felul se întrebuin-
]eaz\ în locul fierului [i al focului, spre a împiedica întinderea cangrenei
sufletului [i a-l vindeca.

Gândi]i iar\[i la doi desfrâna]i, unul bogat, altul s\rac. Care din doi
d\ mai mult\ n\dejde de mântuire? Negre[it, cel s\rac. De aceea, nu zice
c\ cel bogat este norocit, pentru c\ tr\ie[te în desf\tare [i prisosin]\; mai
vârtos trebuie s\ socote[ti norocit, pe acela care, fiind desfrânat, este s\rac
[i se chinuie[te de foame, c\ci s\r\cia este pentru dânsul dasc\lul unei
vie]i mai bune. A[adar, când vezi un p\c\tos norocit, plângi, c\ci r\ul lui
este îndoit; el este bolnav [i totodat\ nevindecabil. Iar\ când vezi un
p\c\tos în nenorocire, mângâie-te, atât pentru c\ el prin nenorocire se va

59 Medicul v\zând c\ bolnavul incurabil nu mai poate fi salvat prin nici o interven]ie
chirugical\ sau medical\ îi semneaz\ externarea, îi îng\duie orice aliment [i nu-l mai
îndeamn\ s\ mai urmeze un anumit regim, nu-l mai opre[te de la unele alimente ce i-ar
putea d\una [i mai mult st\rii sale, fiindc\ acela în foarte scurt timp se va stinge din via]a
aceasta. Prin urmare, nu-[i mai au rostul cauteriz\rile dureroase, tratamentul îndelungat
[i înso]it de suferin]\, jen\, prohibi]ii [i nepl\ceri. Îns\ bolnavului ce poate fi tratat [i vin-
decat, medicul îi livreaz\ o serie de doctorii amare [i dureroase, dar cu efect taumaturgic.
A[a [i Dumnezeu: în atot[tiin]a Lui cunoa[te c\ unora, oricât de multe suferin]e le-ar
trimite sau le-ar îng\dui ca certare pentru p\cate, în scopul mântuirii lor, ei tot nu-[i mai
întorc fa]a c\tre Dânsul, [i atunci îi las\ s\ se bucure în lumea prezent\, îng\duind aceast\
stare [i ca r\splat\ pentru f\râma de bine ce or fi s\vâr[it-o în via]\ – n.n.
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îmbun\t\]i pentru viitor, cât [i pentru c\ el prin aceasta cur\]\ multe dintre
p\catele s\vâr[ite de dânsul.

Unii oameni se pedepsesc numai aicea pe p\mânt, al]ii se cur\]\ în
aceast\ lume, [i primesc pedeapsa deplin\ în aceast\ lume; [i apoi sunt [i
din aceia care se pedepsesc [i în aceast\ lume [i în cealalt\. Pe care dintre
cei trei oameni îi socoti]i voi cei mai noroci]i? Desigur, pe cei dintâi, c\ci
ei înc\ aici se cur\]\ de p\catele lor, iar acolo se fericesc ve[nic. Iar\ dup\
ace[tia, pe care? Poate pe aceia care nu se pedepsesc aicea, dar în cea lume
sufer\ pedeapsa deplin\? Nicidecum ace[tia nu sunt cel de al doilea în
nenorocire, ci mai vârtos aceia care se pedepsesc [i aicea [i acolo. C\ci
fiind ei [i aicea pedepsi]i, de bun\ seam\ pedeapsa lor acolo va fi mai
u[oar\. Iar\ cine numai în acea lume va primi deplina pedeaps\, acela va
trebui s\ sufere acolo un chin neîmblânzit, ca îmbuibatul cel bogat din
Evanghelie, care nu putea dobândi nici m\car o pic\tur\ de ap\, adic\
nici cea mai mic\ mângâiere în munca sa, c\ci el aici nu cur\]ise nimic din
p\catele sale.

{i pe un asemenea om, care trebuie s\ sufere în acea lume o pedeaps\
atât de grozav\, îl ve]i socoti oare fericit pentru traiul bun de pe p\mânt?”
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la Duminica Floriilor, în vol. Omilii la
Postul Mare…, p. 99-103)

„Dac\ unii se mir\ de norocirea celor prih\ni]i, apoi judec\ ei, c\ [i
r\pitorii, pr\d\torii de biserici, uciga[ii, corsarii (ho]ii de mare), înainte
de a fi tra[i la judecat\, tr\iesc întru desf\tare [i îndestulare, se îmbog\]esc
prin nenorocirea altora, adun\ comori nedrepte [i în toate zilele se îmbuibeaz\.
Iar\ când judec\torul roste[te hot\rârea asupra lor, atunci se pedepsesc
pentru toate acestea. Tot a[a se întâmpl\ [i celor ce ]in femei posadnice,
m\nânc\ la mese îmbuib\toare, seme]ii care înal]\ sprâncenele [i
batjocoresc pe cei s\raci. Când Unul N\scut Fiu al lui Dumnezeu va veni
la Judecat\ cu îngerii S\i [i va [edea pe tronul S\u, [i toat\ lumea se va
aduna împrejurul Lui, atunci ei vor fi adu[i goi [i lipsi]i de toat\ m\rirea
lor, nu vor afla nici un mijlocitor [i f\r\ mil\ vor fi arunca]i în râul cel de
foc. De aceea, nu-i l\uda ca pe ni[te noroci]i pentru traiul lor cel bun pe
p\mânt, ci deplânge-i pentru pedeapsa viitoare. Iar pe cel drept s\ nu-l
socote[ti nenorocit, chiar de-ar fi s\rac, ci laud\-l ca pe un norocit, pentru
viitoarea sa bog\]ie cereasc\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la Duminica
Floriilor, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 103-104)

„În via]a aceasta tuturor li se aplic\ legea r\spl\tirii. De aceea cei virtuo[i
sunt cuprin[i de necazuri. De aceea cei nedrep]i se desfat\ în bun\t\]i.
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Primii sunt pedepsi]i aici pentru pu]inele lor p\cate, [i în felul acesta nu
vor fi lipsi]i de rai. Ceilal]i sunt r\spl\ti]i aici pentru pu]inele lor fapte
bune, [i vor fi pedepsi]i ve[nic pentru multa lor r\utate”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 18)

„R\splata nu este dat\ în via]a aceasta trec\toare. Aici este treapta
nevoin]elor. Premiile [i cununile se vor da în via]a de dincolo. 

Nu trebuie s\ ne par\ r\u pentru cei care sunt încerca]i [i sufer\, ci
pentru cei ce în vreme ce p\c\tuiesc nu sunt pedepsi]i”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 20)

„Te tulburi [i te nec\je[ti pentru c\-i vezi pe mul]i tr\ind în fericire [i
desf\tare, de[i sunt oameni r\i [i p\c\to[i? Adic\ suferi datorit\ îng\duin]ei
[i îndelung-r\bd\rii lui Dumnezeu? Spune-mi, câ]i fur\, câ]i nedrept\]esc,
câ]i ucid? Nu cumva pentru ace[tia îl osândim pe judec\tor? Nicicând! Îl
vom osândi numai dac\, dup\ ce vinova]ii sunt prin[i [i du[i în fa]a lui,
acela îi g\se[te nevinova]i. Deci cum îi ceri socoteal\ judec\torului înainte
ca criminalii s\ fie judeca]i de el? Dar s\-]i spun [i altceva? Gânde[te-te ce
ai f\cut tu în via]\, omule! Cerceteaz\-]i bine con[tiin]a. Atunci nu numai
c\ nu te vei mândri cu faptele tale, dar [i p\rerea ]i-o vei schimba, [i
iubirea de oameni a lui Dumnezeu o vei accepta, [i îndelung-r\bdarea Lui
o vei m\rturisi, [i de ne]inerea Sa de minte a r\ului te vei minuna. C\ci
dac\ ne-ar fi pedepsit pe fiecare dintre noi îndat\ ce p\c\tuiam, neamul
omenesc ar fi disp\rut cu mult înaintea noastr\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
în vol. Problemele vie]ii, p. 179)

„Nu trebuie s\ plângem pentru cel care se zvârcole[te de durere, atunci
când doctorul îi cauterizeaz\ r\nile, pentru c\ dup\ durerea pricinuit\ de
ardere va urma vindecarea r\nilor sale. S\ plângem pentru cel care zace în
pat, f\r\ nici o îngrijire din partea vreunui medic, pentru c\ r\nile sale se
vor infecta, ceea ce îi va aduce moartea. La fel, în cazul unui-suflet r\nit
de p\cat, nu trebuie s\ ne par\ r\u atunci când Dumnezeu îi trimite
pedepse, pentru c\ prin acestea, el dobânde[te vindecare. S\ plângem [i s\
jelim acele suflete care p\c\tuiesc f\r\ s\ primeasc\ nici o pedeaps\, pentru
c\ le a[teapt\ pedeapsa ve[nic\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele
vie]ii, p. 220-221)

„Atunci când vezi vreun om c\ tr\ie[te în evlavie [i dreptate, chiar dac\
ar fi legat cu mii de lan]uri, chiar dac\ ar fi aruncat în cea mai întunecoas\
închisoare, chiar dac\ ar fi chinuit de s\r\cie sau dac\ nu ar avea mâini sau
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picioare sau dac\ ar fi m\cinat de vreo boal\ f\r\ vindecare, s\-l ferice[ti [i
s\-l invidiezi, pentru c\ pe acela îl a[teapt\ via]a ve[nic\ [i fericirea
nespus\. Iar atunci când vezi vreun om tr\ind în nedreptate [i dispre] fa]\
de poruncile lui Dumnezeu, în viclenie [i în[el\ciune, chiar dac\ ar fi
sl\vit de to]i oamenii, chiar dac\ ar avea bog\]ii nenum\rate sau dac\ ar fi
st\pânul lumii, s\-]i par\ r\u [i s\ plângi pentru el, c\ci îl a[teapt\ iadul
ve[nic [i suferin]a neînchipuit\.

Ce va câ[tiga cel care este bogat în bani, dar s\rac în virtute? Ce va
câ[tiga cel care are mult p\mânt, dar este robul patimilor sale? Ce va
câ[tiga cel care este sl\vit de oameni, dar este supus p\catului? Nimic
altceva decât moarte sufleteasc\ [i desp\r]ire pentru totdeauna de
Domnul d\t\tor de via]\. Pentru c\ plata p\catului este moartea, iar harul
lui Dumnezeu, via]a ve[nic\, în Hristos Iisus, Domnul nostru (Rom. 6, 23)”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 294-295)

„Nimeni s\ nu se supere atunci când vede c\ cei r\i [i nedrep]i sunt
ferici]i în aceast\ via]\, pentru c\ r\splata bun\t\]ii [i a r\ut\]ii nu se face
aici, pe p\mânt. Dac\ uneori Dumnezeu ne pedepse[te dup\ faptele
noastre, plata aceasta nu este întreag\, ci o pregustare a ceea ce va fi în
cealalt\ via]\. Iar lucrul acesta este l\sat de Dumnezeu pentru ca cei care
nu cred în învierea mor]ilor [i în Judecata de apoi s\ se cumin]easc\
m\car cu cele ce p\]esc pe p\mânt.

Vezi c\ vreun om r\u se îmbog\]e[te? Nu-]i pierde îndr\zneala! Vezi
c\, dimpotriv\, un om bun sufer\? S\ nu te sminteasc\ un asemenea
lucru. Cei r\i primesc [i r\splat\ [i pedepse, c\ci omul r\u nu are numai
fapte rele. Este posibil ca [i el s\ fi s\vâr[it ni[te fapte bune. De asemenea,
cel bun nu se poate s\ fie cu totul f\r\ de p\cat. Cu siguran]\ a f\cut [i el
anumite rele. Cel r\u prime[te bun\t\]ile p\mânte[ti trec\toare ca
r\splat\ pentru pu]inele sale fapte bune, iar în via]a viitoare, va fi pedepsit
aspru pentru toat\ r\utatea sa. Pe de alt\ parte, cel bun sufer\, în aceast\
via]\ pentru p\catele sale, iar în cealalt\, se va bucura de Împ\r\]ia
cerurilor”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 331)

„Cel ce nu sufer\ nici o pagub\ sau alt\ pedeaps\ pentru p\catele lui
[i cel ce are cinste mult\ [i odihn\, mare munc\ va avea acolo (în iad –
n.n.). Pentru aceea, când vezi pe cineva îmbog\]indu-se din strâmb\t\]i [i
din l\comie, pe acel om nu-l l\uda, ci s\-l plângi, c\ bog\]ia adaug\ munca
acolo, de vreme ce adun\ la dânsul blesteme [i urgie de la cei c\rora le face
strâmb\tate [i muncile p\catelor sunt de multe feluri, dup\ vreme [i dup\
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obraji [i dup\ vrednicie [i dup\ cuno[tin]\ [i necuno[tin]\”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, în vol. M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur, p. 40-41)

„De vezi un om f\când multe r\ut\]i [i fiind tot în bine, nu te mira de
el, ci zi: Acest om ce face atâtea r\ut\]i [i nu p\]e[te nici o nevoie, poate
c\ a f\cut oarecând vreun bine [i acum î[i ia plata bun\t\]ilor aici, ca s\ nu
aib\ acolo plata binelui (în ceruri – n.n.)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol.
M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur, p. 165)

„Pentru aceea, când vezi pe cel drept muncindu-se [i pedepsindu-se,
nu te mira, ci numai zi c\ Dumnezeu vrea s\-l cur\]easc\ aici, [i de se
pedepse[te [i mai mult decât sunt p\catele lui, i se adaug\ dreptatea lui”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur,
p. 165)

„Dou\ lucruri ne tulbur\, dac\ nu ne revolt\: prima este prosperitatea
p\c\to[ilor, a doua este suferin]a drep]ilor.

P\c\to[ii sunt actualmente nepedepsi]i? Îns\, mai întâi, dac\ Dumnezeu
ar pedepsi fiecare crim\ în momentul în care omul o comite, ce ar mai
r\mâne din neamul omenesc? {i f\r\ a privi în afar\ spre al]ii, s\ ne
întreb\m noi în[ine unde am fi? Apoi dac\ Dumnezeu pedepsea totul în
aceast\ lume, ce va mai r\mâne despre credin]a în alt\ via]\? În sfâr[it,
dac\ Dumnezeu ar lovi p\c\to[ii pentru crimele lor, cum vor fi r\spl\tite
cele câteva fapte bune ale lor? 

Îns\, pe de alt\ parte, dac\ Dumnezeu nu ar lovi niciodat\ viciul în
aceast\ lume, cum nu va fi sl\bit\ ideea de dreptate a Sa? (...) Dreptul sufer\?
Îns\ nu trebuie, prin suferin]\, s\ se fac\ cucerirea împ\r\]iei sale ve[nice?
Pe de alt\ parte, dac\ acest drept a comis ceva gre[eli, nu este natural [i
mântuitor ca el s\ le expieze în timp, pentru a evita pedeapsa ve[niciei?
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Bog\]iile oratorice, p. 37)

„Dac\ cineva, p\c\tuind în chip v\dit [i nepoc\indu-se, n-a p\timit nimic
pân\ la moarte, socote[te c\ judecata lui va fi f\r\ mil\ acolo”. (Marcu Ascetul,
Despre legea duhovniceasc\, cap. 112, în Filocalia, vol. I, p. 246)

 
„Ia seama s\ nu cazi în cuvintele de cârtire pe care le spune Scriptura

în numele t\u: «Ce-am folosit c\ am umblat rugându-ne înaintea Domnului
[i am petrecut în casa Lui pururea?» (Mal. 3, 13). E v\dit c\ orice slug\
care e aproape de st\pân prime[te uneori [i b\t\i, [i palme, [i oc\ri, [i înfrunt\ri.
Iar cei ce sunt afar\ sunt departe de b\t\i, ca unii ce sunt str\ini [i
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neb\ga]i în seam\. Dar atunci unde este folosul nostru, vei zice, dac\
trebuie s\ r\bd\m necazuri cu sufletul [i cu trupul, noi cei ce totdeauna
ne rug\m [i cânt\m, iar cei ce nici nu se roag\, nici nu privegheaz\ se
bucur\, se veselesc, prop\[esc [i-[i petrec via]a cu mul]umire? Sau, cum
zice proorocul: «Iat\, se zidesc case str\ine [i noi fericim pe cei str\ini»,
ad\ugând: «acestea le gr\iau împotriv\ robii lui Dumnezeu, cei ce au
cuno[tin]\» (Mal. 3, 15-16). Dar trebuie s\ se [tie c\ nu p\timesc nimic
str\in cei asupri]i [i întrista]i în multe chipuri, ci rabd\ prin multe
încerc\ri cele ale St\pânului lor. C\ci L-au auzit gr\ind în Evanghelii:
«Amin zic vou\, c\ ve]i plânge [i v\ ve]i tângui voi, cei ce sunte]i aproape
de Mine, iar lumea se va bucura» (In. 16, 20). Dar înc\ pu]in [i v\ voi
cerceta pe voi prin Mângâietorul [i voi alunga întristarea voastr\ [i v\ voi
înt\ri pe voi iar\[i prin gândurile vie]ii [i odihnei cere[ti, [i prin lacrimi
dulci, la care a]i fost lipsi]i pu]ine zile, fiind ispiti]i. {i v\ voi da vou\
sânul harului Meu, precum mama pruncului care plânge suspinând [i v\
voi înt\ri cu putere de sus pe voi, ce a]i sl\bit în r\zboiul ce-l purta]i; [i v\
voi îndulci pe voi, cei ce a]i fost am\râ]i, cum zice Ieremia în Plângeri
despre Ierusalimul t\u cel ascuns. «Ci v\ voi vedea pe voi [i se va bucura
inima voastr\» (In. 16, 22), pentru cercetarea cea ascuns\ «[i necazul
vostru în bucurie se va întoarce» (In. 16, 20), «[i bucuria voastr\ nimenea
nu o va putea lua de la voi» (In. 16, 22)”. (Ioan Carpatiul, Cuvânt ascetic,
în Filocalia, vol. IV, p. 151-152)

 
„Un pustnic a spus:
– Dac\-]i pl\te[ti datoriile în aceast\ via]\, po]i fi mântuit. Îns\, dac\

e[ti lovit în cap de multe ori, vei primi chiar [i ceva în plus. Pentru
oamenii care sunt b\tu]i pe nedrept, exist\ o r\splat\. Aceasta înseamn\ c\
de multe ori Dumnezeu permite ca cei ca cei care duc o via]\ bun\ s\ fie
greu lovi]i. De ce este a[a? L\sa]i-m\ s\ v\ dau un exemplu.

Exist\ o familie fericit\ în care to]i sunt buni: tat\l, mama [i copiii. Ei
se duc la biseric\ [i se împ\rt\[esc regulat. Deodat\, un be]iv sau un
nebun îl ucide pe tat\l cel bun, f\r\ nici un motiv. Din aceast\ cauz\,
mul]i dintre cei care sunt dep\rta]i de Dumnezeu vor spune: «Uita]i-v\ la
el! Vede]i? El mergea la biseric\ [i uite ce i s-a întâmplat!».

Cât\ obr\znicie! Dumnezeu îng\duie suferin]a celor nevinova]i
pentru a da o nou\ [ans\ celor nepoc\i]i, astfel ca ei s\ poat\ fi adu[i pe
calea poc\in]ei, v\zând suferin]a celui nevinovat, [i astfel s\ fie precum
tâlharul cel bun care a fost r\stignit pe cruce de-a dreapta lui Hristos.

Ce observ\m la cei doi tâlhari între care a fost r\stignit Hristos? Unul
L-a def\imat pe Hristos, spunându-I:
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– Dac\ Tu e[ti Hristosul, mântuie[te-Te pe Tine [i pe noi.
Dar cel\lalt, certându-l, i-a zis:
– Nu te temi tu de Dumnezeu, de vreme ce e[ti în aceea[i osând\?

Noi, dup\ dreptate primim ce ni se cuvine dup\ faptele noastre, dar
Acesta nici un r\u n-a f\cut (Lc. 23, 39-41).

De aceea Dumnezeu îng\duie ca unii oameni nevinova]i s\ sufere, ca
s\ fie spre folosul celor r\zvr\ti]i, chiar dac\ cei care sufer\ sunt cu adev\rat
iubi]i de Dumnezeu. Cred c\ în Rai, Dumnezeu le va spune: «Iat\, acest
l\ca[ este pentru tine, sau î]i po]i alege oricare î]i place!».

În]elege]i? A[a este! Dac\ cerem justific\ri pentru ce ni se întâmpl\, putem
pierde totul. Ne pierdem lini[tea min]ii [i r\splata”. (Arhimandritul Ioannikios,
Patericul atonit, p. 122-123)

R\bdarea în boal\

„... r\bdarea este firea lui Dumnezeu, urmarea [i superioritatea calit\]ilor
Sale ...”60. (Tertulian, Despre r\bdare, III, în PSB, vol. 3, p. 184)

„S\ lu\m în considerare a[adar [i ner\bdarea, [i vom vedea c\, a[a
precum r\bdarea se na[te [i se afl\ la Dumnezeu, la fel adversara ei se na[te
[i se afl\ la adversarul nostru, ap\rând cu claritate de aici cât de categoric
se opune ea credin]ei”61. (Tertulian, Despre r\bdare, V, în PSB, vol. 3, p. 185)

 
„Prime[te, a[adar, cuvântul meu de mângâiere ca s\ nu cazi în suferin]e,

ci s\ dovede[ti c\ e[ti deasupra lor [i c\ le-ai biruit deja”. (Sf. Vasile cel Mare,
Epistole, epist. 101, I, în PSB, vol. 12, p. 283)

„Nimeni dintre voi n-a fost sfâ[iat în b\t\i, nim\nui nu i s-a confiscat
casa, n-am fost sili]i s\ plec\m în surghiun, n-am cunoscut temni]a. Ce
suferin]\ teribil\ am îndurat noi?”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 240,
II, în PSB, vol. 12, p. 499)

60 Tâlcuirea prof. N. Chi]escu: Întruparea Fiului lui Dumnezeu în condi]iile cele mai
umile, via]a Sa de lipsuri [i suferin]e, patimile [i moartea Sa, sunt exemplele cele mai
str\lucite ale r\bd\rii neasem\nate pe p\mânt. (n. s. 8, p. 184)

61 Tâlcuirea prof. N. Chi]escu: P\catul a intrat în lume din ner\bdare; primii p\c\to[i
n-au suportat instinctele, nevoile fire[ti, poruncile dumnezeie[ti. Dup\ Adam [i Eva, Cain
cade în prada invidiei, l\comiei, urii, dorin]elor [i nevoilor de tot felul. Aaron devine
ner\bd\tor în de[ert, poporul – neascult\tor de Profe]i [i apoi de Domnul. Analiza lui
Tertulian asupra p\c\to[eniei generale în privin]a ner\bd\rii, mai ales ca lips\ de suportare
a oric\rei dureri – actual\ în acele vremi de persecu]ii feroce –, este subtil\, original\ [i
profund\. (n. s. 11, p. 187)
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„To]i [tim c\ r\bdarea înseamn\ suportarea suferin]elor [i de aceea

este sigur c\ nimeni nu poate afirma c\ este r\bd\tor, în afar\ de acela care
suport\ f\r\ sup\rare necazurile care i-au fost pricinuite”. (Sf. Ioan Casian,
Convorbiri duhovnice[ti, Partea a III-a, Convorbirea cu p\rintele Piamun,
Cap. XIII, 1-2, în PSB, vol. 57, p. 635)

 
„C\ci luptele noastre sunt multe [i variate: sunt lupte l\untrice, sunt

[i lupte din afar\; îns\ noi înt\rindu-ne [i mângâindu-ne din Scripturi, d\m
dovad\ de r\bdare; [i când vie]uim în r\bdare, atunci st\m în n\dejde.
Amândou\ acestea – r\bdarea [i n\dejdea – se sprijin\ una pe alta [i la un
loc vin din Scripturi”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre
Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia XXVII, p. 493-494)

„Nu e boal\ mai cumplit\ decât cea a lui Iov, chiar dac-ar fi s\ în[irui
mii de boli. Astfel era boala lui, c\ nu putea tr\i nici în cas\ [i nici în
mansard\ (ýðùñïöéüí), astfel încât to]i se p\zeau de cel bolnav. Dac\ n-ar
fi avut o boal\ de nevindecat, fiind într-o stare cu mult mai rea decât cei
lovi]i de lepr\, n-ar fi stat în afara cet\]ii. Ace[tia pot intra în case [i pot
vorbi, dar Iov [edea mereu sub cerul liber, pe o movil\ de gunoi, gol cu
des\vâr[ire, pentru c\ nu se putea acoperi cu nici o hain\. «Trupul meu e
plin de p\duchi [i de solzi de murd\rie; pielea mea crap\ [i se zbârce[te»
(Iov 7, 5). Oare toate acestea nu-i sporeau durerile pe care le suferea?
Corpul lui scotea din el viermi [i puroi [i acest lucru nu se întâmpla doar
uneori, ci în continuu”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre
Filipeni, omilia a IX-a, p. 158-159)

„Nimic nu este egal cu îndelunga r\bdare. Cel ce îndelung rabd\,
niciodat\ nu poate fi dispre]uit, ci dup\ cum trupurile cele vânjoase nu
pot fi lovite, tot a[a [i astfel de suflete, care sunt mai presus de s\ge]i. Cel
ce îndelung rabd\ este atât de înalt, încât nu-l poate ajunge s\geata ca s\-l
r\neasc\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Explicarea Epistolei
c\tre Evrei, omilia XXII, p. 273)

 
„... [tii bine c\ nimic nu egaleaz\ r\bdarea, care este regina virtu]ilor,

temelia faptelor bune, portul cel neînviforat, pacea în r\zboaie, seninul în
vijelie, siguran]a în uneltiri, care-l face pe cel pe care o realizeaz\ mai tare
decât diamantul [i pe care nu o vor putea v\t\ma nici armele puse în
mi[care, nici armatele puse în linie de b\taie, nici ma[inile de r\zboi aduse,
nici s\ge]ile, nici l\ncile, nici înse[i armatele demonilor, nici falangele
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întunecoase ale puterilor potrivnice”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din
exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea XIII, 4d, în vol. Scrisori din exil.
C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i
Providen]\…, p. 220-221)

 
„Iar acum, mul]i din oameni când le vine vreo boal\ sau pagub\,

îndat\ blestem\, de[i durerea [i amarul acela tot îl au, iar de plata r\bd\rii
se lipsesc62. Ce faci, omule? Pe f\c\torul t\u de bine, pe Dumnezeu îl
blestemi? Nu vezi c\ te arunci pe tine într-o pr\pastie adânc\ [i cazi în
mare munc\? Nu [tii c\ diavolul pentru aceasta ne aduce la r\ut\]i pe noi,
ca s\ ne fac\ s\ blestem\m [i s\ mergem în iad? {i dac\ te vede c\ blestemi,
adaug\ durerea de o face mai mare ca s\ te mânii, iar dac\ te vede c\ rabzi
viteje[te [i mul]ume[ti lui Dumnezeu, îndat\ fuge de tine. O omule, dar
de ce hule[ti? Oare î]i mai u[urezi durerea? Nu! Ci înc\ mai mult o
adaugi, nu po]i s\ dormi junghiindu-te durerea. Mul]ume[te [i d\ laud\
lui Dumnezeu, c\ dac\ hule[ti [i alungi ajutorul lui Dumnezeu de la tine,
pe diavol îl faci mai tare asupra ta, iar când se porne[te limba ta fiind
obi[nuit\ a huli r\u, mu[c-o, s\ sângereze mai bine ea, decât s\ pofte[ti tu
la ziua judec\]ii o pic\tur\ de ap\, precum a p\]it [i bogatul acela, c\ mai
bine este s\ rabzi aici pu]in\ durere, decât s\ te munce[ti acolo în veci”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur,
p. 165-166)

„Cei s\n\to[i s\ le zic\ altora ca s\-[i aduc\ aminte de boala fericitului
Apostol Timotei, c\ niciodat\ nu s-a odihnit de boal\ îndelungat\. {i de vreme
ce acel sfânt episcop [i a toat\ lumea înv\]\tor, care [i mor]i învia [i alunga
dracii din oameni, a r\bdat multe boli în toat\ via]a lui [i înc\ fiind foarte
bolnav, dasc\lul lui – fericitul Pavel, i-a poruncit s\ bea pu]in vin pentru
s\n\tatea stomacului lui, n-a vrut nici o doftorie, numai cât a r\bdat ca un
viteaz acea boal\ amar\. Dar noi pentru ce s\ nu r\bd\m? Ce r\spuns vom
da lui Dumnezeu? C\ de se întâmpl\ s\ ne vin\ vreo boal\, ne mâniem [i
scrâ[nim [i alerg\m încoace [i încolo f\r\ r\bdare [i nu ascult\m Sfânta
Scriptur\ care gr\ie[te, c\ pe cel ce îl iube[te Dumnezeu îl pedepse[te, [i
nu numai c\ nu r\bd\m ci înc\ facem [i vr\ji [i farmece dr\ce[ti [i pe

62 Suntem îndemna]i s\ r\bd\m [i s\ ne asum\m crucea durerii, ca s\ ne fie cur\]itoare
de suflet [i mântuitoare. Pe cel ce sufer\ cu r\bdare Dumnezeu îl mângâie [i-i pare u[oar\
durerea, îns\ cel ce nu o prime[te, în încruntarea [i ner\bdarea lui î[i spore[te chinul [i
suferin]a, lipsindu-se atât de u[urarea durerii cât [i de purificarea adus\ de aceasta celui
r\bd\tor – n.n. 
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Dumnezeu, Care poate s\ ne ajute, Îl p\r\sim. Dar ce iertare vom avea? Cum
vom r\spunde lui Hristos?” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. M\rg\ritarele
Sfântului Ioan Gur\ de Aur, p. 166)

„R\bdarea este iubirea de osteneli a sufletului. Ea const\ din osteneli de
bun\ voie [i din încerc\ri f\r\ de voie”. (Talasie Libianul, Despre dragoste,
înfrânare [i petrecerea cea dup\ minte, suta a treia, cap. 16, în Filocalia, vol. IV,
p. 27) 

 
„Zis-a Domnul: «Cel ce va r\bda pân\ la sfâr[it acela se va mântui»

(Mt. 24, 13). Iar r\bdarea este îmbinarea tuturor virtu]ilor. C\ci nici una
dintre virtu]i nu st\ f\r\ ea. Deoarece «tot cel ce se întoarce înapoi nu este
vrednic de Împ\r\]ia cerurilor» (Lc. 9, 62). Chiar dac\ i se pare cuiva c\
se împ\rt\[e[te de toate virtu]ile, dac\ nu va r\bda pân\ la sfâr[it [i nu se
va izb\vi de cursele diavolului nu este vrednic s\ ajung\ în Împ\r\]ia
cerurilor. Fiindc\ [i cei ce au luat arvuna au nevoie de r\bdare ca s\
primeasc\ r\splata des\vâr[it\ în veacul viitor. În toat\ [tiin]a [i cuno[-
tin]a este nevoie de r\bdare. {i pe drept cuvânt. Pentru c\ nici lucrurile
cele sensibile nu se fac f\r\ ea, iar dac\ i s-a f\cut cuiva vreunul dintre ele,
are nevoie de r\bdare ca s\-i r\mân\ ceea ce i s-a f\cut. {i, simplu gr\ind,
tot lucrul înainte de a se face, prin ce se face [i o dat\ f\cut, prin ea
r\mâne [i f\r\ de ea nu st\, nici nu se des\vâr[e[te. Pentru c\ dac\ este
bun, ea îl prilejuie[te [i îl p\ze[te; iar dac\ este r\u, ea d\ u[urare [i t\rie
de suflet [i nu las\ pe cel ispitit s\ fie strâmtorat de descurajare, care este
arvuna gheenei. Ea are puterea s\ omoare dezn\dejdea, care omoar\
sufletul. Ea înva]\ sufletul s\ se mângâie [i s\ nu sl\beasc\ de mul]imea
r\zboaielor [i a necazurilor. Pe ea neavând-o, Iuda a g\sit moartea cea
îndoit\ ca un lipsit de experien]a r\zboiului. Pe ea având-o, frunta[ul
Petru, de[i a c\zut, dar ca un cercat în r\zboi a biruit pe diavolul care-l
doborâse. Pe ea aflând-o, monahul acela care a c\zut în curvie a biruit pe
cel ce l-a biruit, nesupunându-se gândului dezn\dejdii care-l împingea s\
p\r\seasc\ chilia [i pustiul, ci cu r\bdare zicând c\tre gânduri: n-am
p\c\tuit [i iar\[i zic vou\, n-am p\c\tuit. O, dumnezeiasc\ în]elepciune [i
r\bdare a viteazului b\rbat! Aceast\ fericit\ virtute l-a des\vâr[it pe Iov [i
toate bun\t\]ile lui cele dintâi. C\ci numai pu]in dac\ ar fi sl\bit în ea,
dreptul ar fi pierdut toate cele dintâi. Dar cel ce cuno[tea r\bdarea lui a
îng\duit b\taia spre des\vâr[irea lui [i spre folosul multora. Deci cel ce-[i
cunoa[te interesul se nevoie[te întâi de toate s\ o aib\ pe aceasta”. (Petru
Damaschinul, Înv\]\turi duhovnice[ti, cuv. 5, în Filocalia, vol. V, p. 191-193)
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„Exist\ o sim]ire, mai bine zis o deprindere numit\ r\bdare în dureri, de
care cel ce e prins, nu se va mai teme sau nu va mai fugi de durere niciodat\.
St\pânite de aceast\ pururea l\udat\ virtute, sufletele mucenicilor au
r\bdat cu u[urin]\ chinurile”. (Sf. Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[,
cuv. 26, partea întâi, cap. 49, în Filocalia, vol. IX, p. 337)

 
„Domnul a spus: «Întru r\bdarea voastr\ ve]i câ[tiga sufletele voastre»

(Lc. 29, 19). Iar Apostolul, urmând Lui, a zis: «Ave]i nevoie de r\bdare»
(Evr. 10, 36). {i proorocul a zis: «A[teptând, am a[teptat pe Domnul [i a
c\utat spre mine» (Ps. 39, 1). Dulcele nostru St\pân a spus: «Cel ce va r\bda
pân\ la sfâr[it, acela se va mântui» (Mt. 10, 22). St\rui]i amândoi în
r\bdare, mul]umind [i privind la sfânta putere a lui Dumnezeu, care vine
de sus. C\ci spre cercarea voastr\ sunt toate acestea. Priveghea]i în cele
spuse de noi: «Ispite[te-m\, Doamne, [i m\ ceart\» (Ps. 25, 2)”. (Sf. Ioan,
Scrisori duhovnice[ti, 76, în Filocalia, vol. XI, p. 112)

„Iar\[i î]i zic, suflete al meu, nu este cu putin]\ s\ mergem pe calea
cea dreapt\ [i s\ nu întâlnim necazuri, s\ nu c\dem cu trupul în vreo
boal\ sau s\ nu avem vreo suferin]\, s\ fim cu trupul mereu s\n\tos. Dac\
dorim îns\ s\ vie]uim cu fapte bune, apoi s\ voim a umbla [i pe calea
P\rin]ilor. C\ nu este cu putin]\ cuiva a se apropia de Hristos f\r\ suferin]\;
iar cine leap\d\ suferin]a, acela leap\d\ [i mântuirea”. (Sf. Paisie Velicikovski,
Crinii ]arinii, p. 18-19)

 
„Era ca în istorisirea despre Iov care, cuprins din toate p\r]ile de

putreziciunea r\nilor, cu trupul n\p\dit de abcese, nu-[i l\sa sim]irea
p\truns\ de durere, ci prin medita]ie durerea r\mânea în trup iar sufletul,
cu nimic sl\bit, nu înceta s\ cugete cele înalte. Astfel o vedeam [i pe
sl\vita Macrina care, de[i febra îi topise puterile firii [i o apropia de moarte,
ca r\corit\ de rou\, f\r\ piedic\, contempla cele divine”. (Sf. Grigorie de
Nyssa, Via]a Sfintei Macrina, 18, p. 53-54)

 
„P\rintele I. sufer\ de diferite boli. În aceast\ stare el spune cu bucurie:
– Suf\r, dar nu vreau s\ fiu vindecat. Nu cer s\n\tate, ci r\bdare. {i

dac\ a[ cere cândva lui Dumnezeu s\n\tate, ar însemna c\ nu-s în toate
min]ile. Un om duhovnicesc chiar [i pe patul de moarte va spune c\
rabd\. Un mirean ar putea gândi altfel”. (Arhimandritul Ioannikios,
Patericul atonit, p. 408)
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„Odat\, evlaviosul p\rinte Artemie de la Grigoriu (e vorba de M\n\stirea
atonit\ Grigoriu – n.n.) se plângea:

 Dumnezeul meu, de ce suf\r atât de mult?
– Apoi într-o vedenie L-a v\zut pe Hristos, care i-a ar\tat mâinile [i

coasta Sa, spunând:
– Vezi câte am îndurat? {i tu, pentru dragostea fa]\ de Mine, nu po]i

fi r\bd\tor?” (Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit, p. 413)

„Dac\ Domnul (spunea Sf. Serafim de Sarov – n.n.) va voi ca omul s\
treac\ prin boli [i suferin]e, tot El îi va da [i puterea r\bd\rii”. (Patericul
Sarovului, p. 261)

 
„Îmi aduc acum aminte (men]iona Panayotis Sotirios, jurnalist [i scriitor

din Grecia – n.n.) de ceea ce spunea un p\rinte:
Fiul meu, atunci când oftezi, s\ zici «Slav\ }ie, Doamne», ca s\ în\bu[i

cârtirea care înso]e[te oftatul. 
Aceasta este în]elepciunea. Dar e [i foarte greu de îndeplinit. Atunci

când te doare, strigi [i oftezi, dar î]i aminte[ti cuvintele pe care le-au rostit
Sfin]ii patruzeci de Mucenici: «Grea este iarna, dar atât de dulce Raiul»”.
(Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 93)

Suportarea bolilor cu îndelung\ r\bdare, iubire,
rug\ciune [i mul]umire c\tre Dumnezeu

„A zis b\trânul: Dac\ te ajunge vreo boal\ a trupului, s\ nu te nelini[te[ti.
C\ci dac\ st\pânul t\u vrea s\-]i încerce trupul, cine e[ti tu s\ te superi?
Nu-]i poart\ El grij\ de toate? Nu cumva tr\ie[ti în afar\ de El? Rabd\,
deci [i roag\-L s\-]i d\ruiasc\ cele ce-]i sunt de trebuin]\; c\ci aceasta este
voia Lui. Arat\ îndelung\ r\bdare [i iubire”. (Via]a Sfântului Macarie
Egipteanul, II, 4, în PSB, vol. 34, p. 55)

„Deci [i tu, o, iubitule, când de multe ori e[ti cuprins de boal\ sau de
friguri sau de dureri, [i usturimea te sile[te s\ zici ceva de hul\ – de te vei
st\pâni pe tine, [i vei mul]umi, [i vei prosl\vi pe Dumnezeu, aceea[i plat\
vei lua (ca dreptul Iov – n.n).

C\ pentru care pricin\ hule[ti – spune-mi – [i cuvânt amar sco]i din
gur\? Oare mai u[oar\ ]i se face ]ie durerea? Iar mai ales [i mai u[oar\ de
s-ar fi f\cut, nici a[a nu trebuie s\ îndr\zne[ti [i s\ vinzi mântuirea sufletului,
aflând mângâiere trupului. Dar acum nu numai nu ]i se u[ureaz\ durerea,
ci [i mai cumplit\ se face. Pentru c\ diavolul v\zând c\ a putut ceva [i te-a
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adus pe tine la hul\, cre[te cuptorul, aprinde usturimea ca s\ îi împline[ti
lui pofta. Deci, precum am zis, de[i s-ar fi u[urat durerea, nu trebuie s\
faci aceasta. Iar când nici nu folose[ti ceva, pentru care pricin\ te omori
pe tine? 

Dar nu suferi s\ taci? Mul]ume[te lui Dumnezeu! Prosl\ve[te dar pe
Cel ce te încearc\ pe tine în cuptor! În loc de hul\, slavoslovie zi c\tre
Dumnezeu! A[a zicea [i fericitul acela gr\ind: «Domnul a dat, Domnul a
luat», [i iar\[i: «De am luat cele bune de la Domnul, s\ nu r\bd\m cele rele?»”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Din Tâlcuirea la Psalmul 127, în vol. Pu]ul [i
Împ\r]irea de grâu, p. 119)

„C\ci [tii, [tii limpede cât de important este s\ supor]i boala trupului
cu noble]e [i cu mul]umire. Acest lucru – am spus-o de multe ori – l-a
încununat pe Laz\r, acest lucru l-a ru[inat pe diavol în luptele cu Iov [i l-a
ar\tat mai str\lucitor pe atletul acelei r\bd\ri. Acest lucru, mai mult decât
iubirea de s\raci, decât dispre]ul banilor, decât pierderea pe nea[teptate a
copiilor [i miile de atacuri, i-a proclamat numele [i a astupat cu mult\
bog\]ie gura neru[inat\ a acelui r\u demon.

Socotind deci necontenit aceste lucruri, bucur\-te [i te vesele[te tu
care s\vâr[e[ti lupta cea mare, care por]i cu blânde]e capul încerc\rilor [i
sl\ve[ti pentru ele pe Iubitorul de oameni Dumnezeu Care poate s\ fac\
s\ dispar\ toate dintr-o dat\, dar le las\ s\ fie ca s\-]i fie [i mai str\luci-
toare aceast\ bun\ negustorie. De aceea [i noi nu încet\m s\ te fericim”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea
XIV, 1c,d, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i.
Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 222)

„Nu socoti deci c\ acum î]i st\ înainte o lupt\ mic\, c\ci spun c\ aceea
dus\ cu boala trupului e mai înalt\ decât toate cele pe care le-ai r\bdat.
C\ci pentru Laz\r – pentru c\ de[i ]i-am spus de multe ori aceasta, nimic
nu m\ împiedic\ s\ o spun [i acum – acest lucru i-a fost de ajuns pentru
mântuire ... celui ce avea casa deschis\ pentru trec\tori, ale celui ce se str\-
muta necontenit din loc în loc la porunca lui Dumnezeu, care [i-a junghiat
fiul lui bun, unul-n\scut dat lui la b\trâne]e, în sânurile acestuia (ale lui
Avraam) este dus cel care n-a f\cut nimic din acestea, doar fiindc\ a
suportat u[or foamea [i boala [i lipsa ocrotitorilor. C\ci atât de mare bine
este s\ supor]i cu noble]e acest lucru, încât chiar dac\ ar fi g\sit cineva c\
a f\cut p\cate foarte mari, scap\ de povara foarte ap\s\toare a p\catelor
lui; [i chiar dac\ e virtuos [i drept, i se spore[te nu pu]in, ci foarte mult
îndr\znirea. C\ci pentru cei drep]i e o cunun\ str\lucitoare [i care
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str\luce[te în chip covâr[itor mai presus decât soarele, iar pentru p\c\to[i
e o cur\]ire foarte mare.

De aceea, pe cel care a stricat c\s\toria tat\lui s\u [i a spurcat patul
aceluia, Pavel l-a dat spre pieirea trupului cur\]indu-l în acest mod. C\ acest
lucru s-a f\cut spre cur\]irea acestei atât de mari întin\ciuni, ascultându-l
tot pe el care spune: «Ca duhul s\ se mântuiasc\ în ziua Domnului nostru
Iisus Hristos» (I Cor. 5, 5). {i când învinuie[te pe al]ii de un alt p\cat
foarte înfrico[\tor, acela de a gusta cu nevrednicie din Sfânta Mas\ [i din
acele negr\ite Taine [i spune c\ unul ca acesta «se face vinovat de Trupul [i
Sângele Domnului» (I Cor. 11, 27), vezi cum spune c\ se cur\]\ ace[tia de
aceast\ cumplit\ întin\ciune, gr\ind a[a: «De aceea mul]i între voi sunt
neputincio[i [i bolnavi» (I Cor. 11, 30)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din
exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea XVII, 3b,c, în vol. Scrisori din exil.
C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i
Providen]\…, p. 230-231)

„C\ aceia care au realizat cele mari au mult câ[tig de aici este evident
din cazul lui Iov, care a str\lucit de aici mai mult, [i al lui Timotei care, de[i
era atât de bun [i i s-a încredin]at o asemenea slujire str\b\tând împreun\
cu Pavel toat\ lumea locuit\, a bolit nu dou\ sau trei zile, nici zece,
dou\zeci sau o sut\, ci multe în continuu, trupul fiindu-i extrem de sl\bit.
Ar\tând acest lucru, Pavel spunea: «Folose[te-te de pu]in vin pentru
stomacul t\u [i pentru desele tale neputin]e» (I Tim. 5, 23). {i de[i înviase
mor]i, nu i-a îndreptat neputin]a, ci l-a l\sat s\ stea în cuptorul bolii ca de
aici s\ adune bog\]ie de îndr\znire.

C\ci cele de care se bucurase el însu[i de la St\pânul [i cele care fusese
înv\]at de Acela, acestea l-a înv\]at [i pe ucenicul s\u. Chiar dac\ el nu c\zuse
în boal\, dar încerc\rile îl p\lmuiau nu mai pu]in decât boala [i-i produceau
mult\ durere trupului, c\ci spune: «Mi s-a dat un ghimpe în trup, un
înger al satanei, ca s\ m\ p\lmuiasc\» (II Cor. 12, 7), adic\ loviturile,
leg\turile, lan]urile, închisorile, ducerea de sus, sfâ[ierea, tortura, predarea
de multe ori bicelor c\l\ilor. De aceea, nesuportând durerile produse de
aici trupului s\u, spunea: «Pentru aceasta de trei ori L-am rugat pe
Domnul – de trei ori înseamn\ aici de multe ori – s\ fiu eliberat de acest
ghimpe» (II Cor. 12, 8). Apoi, pentru c\ n-a dobândit acest lucru,
înv\]ând folosul s\u, s-a lini[tit [i se bucura de cele ce i se întâmplau.

{i tu deci, chiar dac\ r\mâi în cas\ [i e[ti ]intuit\ de pat, nu socot c\
duci o via]\ inutil\, fiindc\ rabzi lucruri mai cumplite decât ale celor
târâ]i, sfâ[ia]i, întin[i [i tortura]i de c\l\i p\timind lucrurile de pe urm\,
pentru c\ a locuit necontenit împreun\ cu tine un c\l\u: excesul acestei
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boli. A[adar, nici nu-]i dori moartea, nici nu-]i neglija îngrijirea”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea XVII,
3c,d, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i.
Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 231-232)

„Ai fost predat unei boli cumplite? Spune cuvântul Apostolului: «Cu
cât omul nostru dinafar\ se stric\, cu atât cel din\untru se înnoie[te din zi
în zi» (II Cor. 4, 16)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, C\tre to]i
credincio[ii, c\ nimeni nu va putea v\t\ma pe cel care nu se nedrept\]e[te pe
sine însu[i, 4, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i
credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 241)

„Iubi]ilor, toate s\ le r\bd\m cu mul]umire; [i s\r\cie, [i boal\, [i orice
de acest fel, c\ci adev\ratele noastre interese numai El le [tie63”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Evrei, omilia XXXIII,
p. 380)

 
„Când cazi în boal\ grea, omule, s\ nu te mânii, nici s\ blestemi. Ci-]i

adu aminte de trupul cel mult p\timitor [i sfânt al lui Iov, de vreme ce cu
adev\rat a fost sfânt [i curat, c\ nici un om n-a putut s\ sufere p\timire [i
ran\ ca aceea, ca dreptul acela Iov, c\ci pe încet i s-a mâncat trupul de
viermi [i a putrezit [i s-a împu]it cât nu putea s\ m\nânce nici un fel de
bucate; pentru aceea zicea: «O! Împu]iciune v\d mâncarea mea»! {i mul]umea
lui Dumnezeu c\ putea s\-l vindece, c\ (Dumnezeu – n.n.) voia s\ se arate
în toat\ lumea r\bdarea lui ca s-o aib\ oamenii pild\ [i mângâiere în
necazurile ce li se întâmpl\. Deci [i tu, bolnavule, aceast\ mângâiere s\ o
ai, c\ci de p\]e[ti vreun r\u pentru Dumnezeu sau din bântuiala oamenilor
sau din viclenia diavolilor, mul]ume[te [i nu blestema pe nimeni. C\ în ce
chip cei ce se muncesc pentru Dumnezeu ori cu mucenicia, ori cu postul,
sau cu cur\]ia se încununeaz\ de la Dumnezeu, a[a [i tu acelora[i cununi
te vei învrednici, de vei r\bda sup\r\rile ce-]i vin de la oameni. {i de ]i se
va întâmpla s\-]i vin\ [i boal\ sau [i moarte, tu mul]ume[te Celui Ce
poate s\ le opreasc\ [i nu vrea (…) c\ de este cineva drept [i cade la munc\
sau la boal\ sau în pagub\, nu te tulbura, ci zi c\ acest om bun poate c\ a
f\cut vreun r\u [i acum î[i îndepline[te canonul ca s\ nu mearg\ la iad”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur,
p. 165)

63 În sensul c\ numai Dumnezeu [tie cel mai bine ceea ce ne este de folos – n.n. 



78 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

„«Un frate care sporea în virtutea dup\ Dumnezeu l-a întrebat pe marele
B\trân, zicând: Spune-mi, Ava, un cuvânt, c\ sunt întristat».

R\spunsul lui Varsanufie: Sfântul Apostol Pavel, care a primit puterea
r\bd\rii, a scris, zicând: «Ave]i nevoie de r\bdare, ca f\când voia lui
Dumnezeu s\ dobândi]i f\g\duin]ele» (Evr. 10, 36). Deci cel ce voie[te s\
urce pe cruce împreun\ cu Hristos, trebuie s\ se fac\ p\rta[ de p\timirile
Lui [i s\ aib\ pururea pacea64. Iar eu î]i spun: «Lupt\-te s\ câ[tigi mul]umirea
în toate»65. {i puterea Celui Prea Înalt te va umbri (Lc. 1, 11). {i atunci
vei afla odihna”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 351, în Filocalia,
vol. XI, p. 362)

„«Acela[i foarte îngreunat [i cumplit chinuit, s-a rugat marelui B\trân
iar\[i pentru vindecare».

R\spuns: Dumnezeul meu s\-]i trimit\ în grab\ t\m\duirea sufletului
[i a trupului. {i cred c\ prin numele Lui cel sfânt te vei face bine. St\ruie
cât po]i în mul]umirea fa]\ de El, pentru c\ te-a iubit [i te-a miluit prin
sfânta Lui pedagogie”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 515, în Filocalia,
vol. XI, p. 488-489)

 
„Avva Pimen zicea despre avva Kopris c\ ajunsese la o asemenea (sfin]enie)

încât, bolnav fiind [i la pat, mul]umea lui Dumnezeu [i continua s\-[i în-
frâneze propria voin]\”. (Patericul sau Apoftegmele P\rin]ilor din pustiu, p. 203)

„Avva Kopris a zis: «fericit cine îndur\ chinurile cu bucurie»”. (Patericul
sau Apoftegmele P\rin]ilor din pustiu, p. 203)

64 Tâlcuirea Pr. St\niloae: ... pacea care este legat\ de împreuna p\timire cu Hristos nu
vine numai în urma r\bd\rii, ci chiar în timpul r\bd\rii. Stare]ul Vasile de la Sf. Munte
spune: «Cel ce st\ întins pe lemnul crucii din iubire pentru altul, se odihne[te» (Eisodicon).
Odihna aceasta nu vine numai din faptul c\ faci totul pentru altul [i nu-l la[i în suferin]a
de acum [i în cea ve[nic\, ci [i din faptul c\ biruie[ti pornirile egoiste p\tima[e, care dup\
scurte satisfaceri te vor chinui în veci. (n. s. 509, p. 362)

65 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Mul]umirea îns\[i e produc\toare de veselie. De legi deci de
durere în mod paradoxal mul]umirea, vei îndura cu u[urin]\ durerea. De altfel, mul]u-
mirea se na[te când suferi, pentru c\ ai descoperit în ea un sens pozitiv al suferin]ei tale.
Vezi c\ ]i s-a dat pentru ca r\bdând-o s\-]i ridici firea din sl\biciunea care na[te p\catul.
Dar dac\ se ive[te aceast\ putere uimitoare a r\bd\rii în tine, în vremea durerii, trebuie s\
se afle în lucrare în tine [i puterea mai presus de toate a lui Dumnezeu. (n. s. 510, p. 362)
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„... de la cel bolnav ... Domnul va cere liturghie sufletului, c\ci aceasta
poate fi f\cut\ lui Dumnezeu f\r\ a mai fi de fa]\ [i trupul”. (Pateric. Ziceri
inedite ale P\rin]ilor pustiei, p. 128)

 
„Un p\rinte spunea:
Durerile, necazurile cur\]\ [i lustruiesc omul. Nu e nimic mai mare

decât aceasta, nici chiar rug\ciunea lui Iisus nu e mai mare.
P\rintele Tihon spunea c\ rug\ciunea «Doamne Iisuse Hristoase,

miluie[te-ne pe noi» valoreaz\ o sut\ de drahme66, dar «Slav\ lui Dumnezeu»
valoreaz\ o mie.

Prin aceasta a vrut s\ spun\ c\ lauda adus\ lui Dumnezeu e mai valoroas\
decât orice altceva, pentru c\ de multe ori oamenii spun Rug\ciunea lui
Iisus când au nevoie de ceva; dar când cineva, fiind în suferin]\, Îl sl\ve[te
pe Dumnezeu, este o nevoin]\”. (Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit,
p. 184-185)

 

„Este mare lucru s\ nu te întristezi când e[ti n\p\stuit, dar din adâncul
sufletului s\ mul]ume[ti lui Dumnezeu nu numai când e[ti în bun\stare,
ci [i atunci când e[ti nefericit.

Nimic n-ar trebui s\ tulbure lini[tea sufletului, dar, totu[i, când e[ti
n\p\stuit, suferi.

Dar ce poate fi mai mul]umitor decât s\-]i duci jugul cu drag, f\r\ a
cârti?

Nu este nimic mai milostiv decât s\ ui]i toate sup\r\rile ce ]i s-au pricinuit.
Cu aceast\ cugetare m\ înt\resc [i îmi spun: «Rabd\, p\c\tosule, sufer\,
[i în sup\rare, laud\-L pe Dumnezeu». C\ci f\r\ trud\, nu prime[ti odihn\,
f\r\ lupt\, nu câ[tigi. Iar înving\torului, spune Domnul Hristos, îi va fi
dat s\ guste din pomul vie]ii, ce se afl\ în mijlocul raiului lui Dumnezeu.
«Cel ce va birui va mo[teni acestea [i-i voi fi lui Dumnezeu [i el Îmi va fi
Mie fiu» (Apoc. 21, 7)”. (Patericul Sarovului, p. 169)

„Cuviosul p\rintele nostru Teodor Sicheotul, un om al lui Dumnezeu
[i f\c\tor de minuni, era încercat de multe boli trupe[ti, potrivit cu cele spuse
de marele Apostol Pavel (II Cor. 12, 7). Boala sa o considera ca pe o
binecuvântare a lui Dumnezeu [i ca pe un dar al Proniei Sale. {tia c\ Dumnezeu
«f\g\duie[te sufletelor o mare r\splat\ pentru p\timirile lor trupe[ti». Astfel
vorbe[te Dumnezeu, atunci când nu este de acord cu drep]ii care se roag\

66 Drahma era moneda greceasc\, înainte de trecerea Greciei la moneda euro – n.n.  
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s\ se îndep\rteze boala de la trupul lor: «Î]i este de ajuns harul Meu, c\ci
puterea Mea se des\vâr[e[te în sl\biciune» (II Cor. 12, 9).

Odat\ acest Cuvios s-a îmboln\vit de o boal\ de ochi. Aceast\ boal\ îl
cerceta în fiecare an, timp de o lun\ [i jum\tate, în perioada verii. Îns\ el
mul]umea foarte mult lui Dumnezeu pentru ea. Prin aceast\ boal\ se des\vâr[ea
[i mai mult puterea lui Dumnezeu în nevoitorul lui Hristos. Pentru alinarea
acestei suferin]e a fost îndemnat de Dumnezeu s\ ias\ din însingurarea [i
din m\n\stirea lui [i s\ mearg\ la biserica St\pânei noastre, de Dumnezeu
N\sc\toarea, care se g\sea la Sozopolis. Cuviosul dorea de mult timp s\
vad\ darul cel dumnezeiesc ce izvora de acolo. 

C\ci, cu adev\rat, trebuia ca [i acesta s\ se împ\rt\[easc\ de puterea
dumnezeiasc\ ce izvora acolo, ca s\ scape astfel de unele primejdii ce l-ar
fi a[teptat. 

Când a ajuns la Sozopolis, a intrat în cinstita biseric\ a Preasfintei Fecioare
Maria, de unde iese mirul cel dumnezeiesc. Acolo [i-a întins mâinile sale
în chipul crucii [i a început s\ se roage în fa]a icoanei celei minunate care
izvora mir. Prin dumnezeiasca lucrare, mirul s-a strâns ca într-un balon de
s\pun, iar cuviosul s-a uns apoi cu el, pe fa]\ [i pe ochi. To]i cei care au v\zut
aceasta spuneau c\ «într-adev\r acesta este o slug\ vrednic\ a lui Dumnezeu».
Astfel, prin harul Maicii Domnului, Cuviosul [i-a rec\p\tat în chip minunat
s\n\tatea [i a sc\pat de suferin]a de ochi”. (Arhim. Teofilact Marinakis, Patericul
Maicii Domnului, p. 86)

„Dac\ omul achit\ toate câte datoreaz\ în aceast\ via]\, se mântuie[te.
De aceea s\ primim toate bolile, încerc\rile [i necazurile cu r\bdare [i
smerenie, mul]umindu-I [i pream\rindu-L pe Dumnezeu”. (Cuviosul
Paisie Aghioritul, Mica filocalie, p. 32)

„Sfântul Efrem zice a[a: «Dumnezeu de la omul bolnav, dou\ lucruri
cere: s\ mul]umeasc\ lui Dumnezeu pentru boal\ [i s\ se roage neîncetat».
Numai atât. Nu cere post, nu priveghere, nu plecare de genunchi, nu
culcarea pe jos, nu târzia mâncare, nu uscata mâncare, nu pu]ina mâncare,
nu starea de toat\ noaptea, nu cere de la dânsul nimic, decât aceste dou\
lucruri. Orice bolnav care crede în Hristos [i are dreapta credin]\, atât
trebuie s\ zic\: «Mu]umescu-}i }ie, Doamne, c\-mi dai suferin]\ [i
certare. Mul]umescu-}i }ie, Doamne, c\ m\ iube[ti [i m\ cer]i»; [i «Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul!».
Acestea se cer de la tot sufletul, fie bolnav, fie s\n\tos, dar de la bolnav
numaidecât.
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Dumnezeu [tie c\ trupul se smere[te prin boal\ [i nu mai trebuie s\-l
înfrânezi cu postul, cu asprimea, cu cutare; deja trupul este smerit, mai
mult decât puterea lui de suferin]\. {i de aceea se cere osteneala duhului,
rug\ciunea. De la aceasta nu-i scutit nimeni pân\ la ultima suflare. 

Ferice de cel ce rabd\ boala cu mul]umire, c\ Dumnezeu, v\zând
asta, îl vindec\ f\r\ doctori.

Cine mul]ume[te lui Dumnezeu în boal\, este un martir de bun\voie”.
(Arhim. Cleopa Ilie, în vol. Din cuvintele Arhimandritului Cleopa Ilie.
Îndrum\ri duhovnice[ti pentru vremelnicie [i ve[nicie, Edi]ie realizat\ de
Ioan Gînsc\, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 27)

„Fericit este sufletul acela care s-a preg\tit pentru primirea celor ce i
se trimit de la Dumnezeu, c\ci în toate este sprijinit de Dumnezeu”.
(Avva Zosima, Fericitul Zosima a început s\ înve]e dup\ ce întâi [i-a pecetluit
gura cu semnul Sfintei Cruci, în col. Comorile pustiei, vol. 3, p. 136)

 
„Cum trebuie s\ r\bd\m boala, p\rinte67?
– Mul]umesc Domnului pentru cât mi-a dat! Suferin]a (boala) este foarte

bun\ pentru c\lug\ri68. Ea este ham [i jug pentru b\trâni. {i de la o vreme
te deprinzi cu ea, a[a cum se înva]\ boul cu jugul [i singur întinde gâtul [i
îl ia. Boala ne scap\ de multe p\cate”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 641)

Dumnezeu nu cere de la cel bolnav decât
mul]umire [i r\bdare

„Hristos nu cere ... credin]\ de la cei nebuni sau de la cei care [i-au
pierdut con[tiin]a din pricina vreunei boli”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii
la Matei, omilia XXIX, I, în PSB, vol. 23, p. 363)

 
„... Dumnezeu nu cere ... de la cel bolnav decât mul]umire [i r\bdare.

Pentru c\ acestea mijlocesc pentru neputin]a noastr\ înaintea lui
Dumnezeu”69. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 123, în Filocalia, vol. XI, p. 159)

67 Adresantul acestei întreb\ri este P\rintele Protosinghel Ghervasie Hulubariu (1888-1973)
de la M\n\stirea Agapia Veche – n.n.

68 Nu mai pu]in pentru mireni. P\rintele a spus aceasta pentru c\ se adresa unui c\-
lug\r – n.n.

69 Tâlcuirea Pr. St\niloae: R\bdarea [i mul]umirea aduse lui Dumnezeu îl ap\r\ pe
bolnav pentru ceea ce n-a putut face pozitiv (post, nevoin]\) pentru Dumnezeu din cauza
neputin]ei lui. (n. s. 194, p. 159)
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„St\ruie cât po]i în mul]umirea fa]\ de El (Dumnezeu), pentru c\ te-a
iubit [i te-a miluit prin sfânta Lui pedagogie”70. (Sf. Varsanufie, Scrisori
duhovnice[ti, 515, în Filocalia, vol. XI, p. 489)

„O femeie bolnav\ s-a m\rturisit la b\trânul71 [i a cerut canon. Iar el i-a
r\spuns: 

– Canonul bolnavului este patul. Patul suferin]ei! S\ rabzi boala cu
mul]umire [i te mântuie[ti. Cât mai po]i, zi «Tat\l nostru», rug\ciunea
«Doamne Iisuse», «Sfinte Dumnezeule», «Crezul», «Doamne ajut\», [i, dac\
nu cârte[ti în boal\ [i te spovede[ti regulat, dobânde[ti via]a ve[nic\ înaintea
multora”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 707) 

S\ nu ne descuraj\m, cuprin[i fiind de boli,
c\ci sunt adev\rate leacuri pentru noi

„Dup\ cum agricultorii experimenta]i, atunci când este bel[ug, nu
devin absolut f\r\ nici o grij\, ci ei se gândesc [i la (o eventual\) foamete
[i strâmtorare; [i nici atunci când vine peste ei foametea [i strâmtorarea,
nu cad în disperare, [tiind c\ lucrurile se schimb\ - ; la fel (stau lucrurile)
[i în (via]a) cea duhovniceasc\. Atunci când sufletul cade în felurite ispite,
nu le prive[te cu uimire, nici nu cade în disperare, pentru c\ [tie c\ (cele
ce se întâmpl\ cu el), când este încercat [i lovit de r\utate, se fac cu îng\duin]a
(lui Dumnezeu). Nici când se afl\ în mare bel[ug [i odihn\, nu este f\r\
de grij\, pentru c\ nu exclude schimbarea (situa]iei)”. (Sf. Macarie Egip-
teanul, Cele cincizeci de omilii duhovnice[ti, omilia XVI, 3, în PSB, vol. 34,
p. 173)

 
„Când respingi durerea [i ocara, nu f\g\dui c\ te vei poc\i prin alte

virtu]i. C\ci slava de[art\ [i fuga de dureri obi[nuiesc s\ slujeasc\ p\catului
chiar [i prin cele de-a dreapta (prin virtu]i)”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i
închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 156, în Filocalia, vol. I, p. 270)

 
„Când din pricina unor boli trupe[ti ce ni se întâmpl\ ne scârbim de noi

în[ine, trebuie s\ [tim c\ sufletul nostru este înc\ rob poftelor trupului.

70 În acest sens, ne amintim ce pilduitor vorbeau nu cu mult timp în urm\ cre[tinii
no[tri, atunci când aflau c\ cineva s-a îmboln\vit: „Te-a cercetat Dumnezeu? Te-a g\sit
Dumnezeu vrednic de încercare, de necaz, de suferin]\?” – n.n. 

71 Este vorba de Ieroschimonahul Paisie Olaru (1897-1990), mare duhovnic de la M\-
n\stirea Sih\stria – n.n.
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De aceea dore[te el fericire p\mânteasc\ [i nu vrea s\ se despart\ de bun\t\]ile
vie]ii, ci socote[te un mare neajuns s\ nu se poat\ folosi din pricina bolii
de frumuse]ile vie]ii. Dar de va primi cu mul]umire sup\r\rile bolii, va cunoa[te
c\ nu e departe de hotarele neprih\nirii. Drept aceea, atunci [i moartea o
a[teapt\ cu bucurie, ca fiind mai degrab\ pricin\ a vie]ii adev\rate”. (Nil
Ascetul, Cuvânt ascetic, cap. 54, în Filocalia, vol. I, p. 357)

 
„Numai acela vrea s\ se mântuiasc\ cu tot dinadinsul, care nu se

împotrive[te leacurilor doftorice[ti. Iar acestea sunt durerile [i întrist\rile
aduse de diferite lovituri. Cel ce se împotrive[te îns\ nu [tie ce negustorie
se face aici, nici cu ce câ[tig va ie[i de aici”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete
despre dragoste, suta a doua, cap. 82, în Filocalia, vol. II, p. 102) 

„Unele ispite aduc oamenilor pl\ceri, altele întrist\ri, [i, iar\[i, altele dureri
trupe[ti. C\ci dup\ pricina patimilor afl\toare în suflet aduce [i doctorul
sufletelor leacuri prin judec\]ile Lui”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete despre
dragoste, suta a doua, cap. 44, în Filocalia, vol. II, p. 76) 

„Precum nop]ile urmeaz\ zilelor [i iernile verilor, la fel [i întrist\rile [i durerile
urmeaz\ slavei de[arte [i pl\cerii fie în timpul de fa]\, fie în cel viitor”.
(Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste, suta a doua, cap. 65, în
Filocalia, vol. II, p. 80) 

„... cel ce cinste[te pe St\pân face cele poruncite de El. Iar gre[ind sau
neascultând, rabd\ cele ce vin asupra sa ca cele ce i se cuvin”. (Isihie Sinaitul,
Cuvânt despre trezvie, suta întâi, cap. 80, în Filocalia, vol. IV, p. 65)

 
„Scriptura zice: «Am trecut prin foc [i ap\ [i ne-ai scos pe noi s\ r\sufl\m»

(Ps. 65, 11). Cei ce voiesc s\ plac\ lui Dumnezeu trebuie s\ treac\ prin
unele necazuri. Cum putem s\ fericim pe sfin]ii Mucenici pentru p\timirile
ce le-au îndurat pentru Dumnezeu, dac\ nu putem îndura o fierbin]eal\?
Spune sufletului t\u nec\jit: Nu-]i este mai de folos fierbin]eala decât gheena?
S\ nu ne descuraj\m în boal\, c\ci Apostolul a zis: «Când sunt slab, atunci
sunt tare» (II Cor. 13, 10). Gândi]i-v\ c\ «Dumnezeu cerceteaz\ inimile
[i r\runchii» (Ps. 7, 10). S\ r\bd\m, s\ îndur\m, s\ ne facem mucenici ai
Apostolului, care zice: «În suferin]\ fi]i r\bd\tori» (Rom. 12, 12), mul]umi]i
lui Dumnezeu pentru toate (I Tes. 5, 18) ca s\ nu se întâmple [i cu noi
ceea ce s-a spus: «M\rturisi-se-va }ie, când îi vei face lui bine» (Ps. 48, 19).
{i dac\ ai avut s\n\tate trupeasc\, dar spre încercare ]i-a venit [i o mic\
suferin]\, pentru ce nu-]i aduci aminte de Iov, care zice: «Dac\ am primit
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din mâna lui Dumnezeu cele bune, nu vom r\bda [i cele rele?» (Iov 2, 10).
Gânde[te-te c\ cei ce voiesc odihna în toate, vor avea s\ aud\: «A]i luat
cele bune ale voastre în via]a voastr\» (Lc. 16, 25). S\ nu ne descuraj\m.
Avem un Dumnezeu milostiv Care cunoa[te mai mult ca noi neputin]a
noastr\; [i dac\ pentru a ne încerca aduce asupra noastr\ câte o boal\,
avem pe Apostolul care ne îmbie mângâierea, zicând: «Credincios este
Dumnezeu, care nu v\ va l\sa s\ fi]i încerca]i peste ceea ce pute]i, ci va
aduce odat\ cu încercarea [i sfâr[itul ei, ca s\ pute]i r\bda» (I Cor. 10, 13).
Domnul te va înt\ri [i pe tine cel bolnav [i pe cel care te sluje[te [i vor fi
faptele voastre spre slava lui Dumnezeu. P\stra]i r\bdarea pân\ la cap\t.
Nu v\ descuraja]i. Nu dezn\d\jdui]i. C\ci aproape este Dumnezeu care
zice: «Nu te voi l\sa, nici nu te voi p\r\si» (Evr. 13, 5)”. (Sf. Varsanufie,
Scrisori duhovnice[ti, 74, în Filocalia, vol. XI, p. 110-111)

„... În privin]a bolii nu te descuraja, c\ci nu te va p\r\si Domnul, ci o
va folosi cum singur El [tie spre folosul t\u, ca s\ nu suferi peste putere”.
(Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 79, în Filocalia, vol. XI, p. 116)

„Dac\ deci marele [i cerescul nostru Doftor ne-a dat leacurile [i cata-
plasmele, de unde vine pricina pierz\rii, dac\ nu din sl\biciunea voin]ei
noastre?” (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 61, în Filocalia, vol. XI, p. 90)

„Zis-a un b\trân: De-]i va veni boal\, s\ nu te scârbe[ti! C\ci dac\ vrea
St\pânul s\ p\time[ti cu trupul, pentru ce te mai nec\je[ti? Oare nu El
poart\ grij\ de tine în toate? Sau oare f\r\ Dânsul tr\ie[ti? Rabd\, [i
roag\-l pe El, s\-]i dea cele de folos! Aceasta este voia Lui, deci [ezi cu
îndelungat\ r\bdare [i m\nânc\ din milostenie!”. (Patericul ce cuprinde în
sine cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\trâni, p. 480)

„Zis-a un b\trân: «Dac\ te vei îmboln\vi de vreo boal\ trupeasc\ nu-
]i pierde curajul. Într-adev\r, dac\ St\pânul voie[te s\ suferi trupe[te, cine
e[ti tu ca s\ te superi? Nu vegheaz\ El oare asupra ta în orice împrejurare?
Nu tr\ie[ti tu oare aproape de El? Fii r\bd\tor [i roag\-L fierbinte s\-]i
dea ceea ce ai trebuin]\; e voia Lui, p\streaz\-]i întreag\ r\bdarea [i hr\-
ne[te-te cu roadele milei Sale»”. (Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor pustiei,
p. 201-202) 

„Nu este om care s\ nu aib\ suferin]\ în via]a aceasta mâhnicioas\.
S\rac [i bogat, rob [i liber, p\c\tos [i drept – to]i deopotriv\ sufer\, [i aceea[i
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întâmplare se întâmpl\ tuturor – [i p\c\tosului, [i dreptului – în aceast\
via]\”. (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 117)

 
„S\ avem mult\ r\bdare în bolile noastre, ca s\ nu primim o r\splat\

mic\ în ceruri. Dumnezeu n-ar îng\dui s\ fie nimic din ceea ce se întâmpl\
dac\ din aceasta n-ar ie[i ceva bun”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie,
p. 31)

Beneficiile bolii72

„Cei drep]i, îns\, socotesc boala ca pe o lupt\ în urma c\reia se a[teapt\
s\ primeasc\ bunuri netrec\toare pentru r\bdarea lor”. (Sf. Vasile cel Mare,
Epistole, epist. 236, VII, în PSB, vol. 12, p. 492)

„Nu v\ teme]i, nici nu v\ tulbura]i! De vreme ce Tat\l vostru [tie ce
suferi]i [i poate s\ [i opreasc\ suferin]a voastr\, atunci este l\murit c\ nu
pune cap\t suferin]ei voastre pentru c\ v\ poart\ de grij\ [i pentru c\ se
grije[te de voi!”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia IX, III, în PSB,
vol. 23, p. 113)

„Iar dac\ vrând s\ sc\p\m de nepl\cuta p\timire a trupului, socotim
c\ o putem schimba printr-o pl\cut\ p\timire, s\ [tim c\ pl\cuta p\timire
a trupului a n\scocit-o vie]ii c\lcarea poruncii dumnezeie[ti [i c\ a
introdus-o omul care a ales cele vremelnice în locul celor ve[nice; iar
nepl\cuta p\timire a trupului a introdus-o p\zirea poruncii dumnezeie[ti.
Pentru aceasta Dumnezeu f\cându-Se om, a ar\tat-o [i a f\cut-o lege prin
Sine, iar pl\cuta p\timire a f\cut-o s\ fie omului cauz\ a înstr\in\rii de rai
[i a bun\t\]ilor de acolo, iar nepl\cuta p\timire cauz\ a revenirii în rai [i a

72 Un medic misionar cre[tin, în[irând o parte din binefacerile suferin]ei, scria:
„Aminti]i-v\ de acele ceasuri din via]\ care au trecut în lini[te [i în mul]umire ... Dac\
întreaga voastr\ via]\ ar fi fost o în[iruire de asemenea momente, [ti]i ce a]i fi devenit?
A]i fi devenit egoi[ti, nesim]itori, singuratici, f\r\ nici un interes pentru lucrurile mai
înalte, pentru cele curate, pentru Dumnezeu – [i niciodat\ nu v-a]i fi sim]it binecuvânta]i.
Când a]i în]eles pentru prima dat\ c\ noi, oamenii, nu tr\im pentru noi în[ine? Când v-a
adus mângâiere binecuvântarea compasiunii? În suferin]\! Când s-a apropiat inima voastr\
de cei fa]\ de care era]i pân\ atunci atât de distan]i [i de reci? În suferin]\! Când a]i
întrez\rit destinul superior al vie]ii voastre? În suferin]\! Când a]i sim]it c\ Dumnezeu v\
este aproape? În suferin]\! Când a]i în]eles pentru prima dat\ binecuvântarea de a avea
un Tat\ în ceruri? În suferin]\!” (cf. Anthony M. Coniaris, Vitamine duhovnice[ti pentru
inimile r\nite, în române[te de Maria B\ncil\, Ed. Sofia, Bucure[ti, 2010, p. 29) – n.n.
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în\l]\rii la ceruri [i, ceea ce e mai minunat decât toate, pricin\ a unirii cu
Dumnezeu73.

De aceea s\ ne prindem pân\ la sfâr[it de nepl\cuta p\timire a
trupului, ca una ce e unealt\ a harului dumnezeiesc, neschimbându-ne cu
vremurile [i cu lucrurile”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Epistole, Partea Întâi,
Ep. 1, în PSB, vol. 81, p. 15)

 
„S\ suferim pu]in pe p\mânt, pentru a ne desf\ta în ceruri. S\ ne

întrist\m în aceast\ via]\ vremelnic\, pentru a ne bucura de ve[nica odihn\”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Filipeni, omilia a XVI-a, p. 283)

„Vede]i c\ încercarea produs\ de întristare ne d\ speran]a bunurilor
viitoare, [i cu cât suntem mâhni]i, cu atât mai mult ni se pune înainte un
viitor fericit.

A[adar, dup\ cum am spus, nu v\ teme]i, pentru c\ aceste suferin]e ne
dau speran]a învierii [i ele fac mai buni pe acei ce le încearc\”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia I, p. 24)

„Dac\ noi avem oarecare pete, prin suferin]e le înl\tur\m”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia I, p. 24)

„Coroanele noastre [i r\splata noastr\ se înfrumuse]eaz\ [i se înmul]esc
pe m\sur\ ce nenorocirile noastre se m\resc [i se gr\m\desc”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia I, p. 24)

„Gânde[te înc\, [i c\, cu cât mai mare este suferin]a, cu atât mai sl\vit\
este [i cununa r\spl\tirii; cu cât mai mult aurul arde în cuptor, cu atâta se
face mai curat.

A[a, r\bdarea în suferin]\ este o fapt\ bun\ atât de mare, încât ea chiar
[i pe cei mai mari p\c\to[i îi sloboze[te de datoria lor cea grea74; iar când

73 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Dumnezeu S-a f\cut om pentru ca s\-{i însu[easc\ nepl\-
cuta p\timire cu trupul. Prin aceasta a ar\tat-o [i a dat-o pe aceasta ca lege, ca un mijloc
de care ne putem folosi spre bine prin exemplul S\u. (n.s. 8, p. 15).

74 Jacques Le Marinel subliniaz\ (cf. Boala ca parcurs ini]iatic în «Siloam», de Paul Gadenne,
în Arlette Bouloumié (coord.), Crea]ie [i maladie, Editura Artemis, Bucure[ti, 2006, p. 149)
c\ în romanul Siloam, scriitorul Paul Gadenne a descris valoarea ini]iatic\ a bolii pentru
el: „Boala, smulgând un om din mediul s\u, din obi[nuin]ele sale, reprezint\ pentru el o
[ans\ de reînnoire prodigioas\. Aceast\ mizerie fizic\ ce se abate asupra lui constituie o
camer\ de experien]e în care st\ s\ se elaboreze, sub temperaturi inedite, sub presiuni
înc\ necunoscute, un om nou” – n.n.
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se afl\ la un om mai dinainte drept, ea îi d\ cea mai mare siguran]\ despre
fericirea cea cereasc\. Pentru cei drep]i r\bdarea în suferin]\ este o cunun\
str\lucit\, care luce[te mai luminat decât soarele; iar celui p\c\tos ea îi
este de-ajuns pentru iertarea c\lc\rilor de lege ale sale”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, Cuvânt la Duminica a 31-a dup\ cincizecime, în vol. Predici la
duminici [i s\rb\tori…, p. 194)

„Când noi suntem pedepsi]i (r\i fiind – n.n.) ..., pl\tim datorit\ propriilor
noastre p\cate, dac\ noi îns\ cu toate faptele noastre bune primim nenorociri,
atunci Dumnezeu voie[te a ne încununa. A[adar, oricum am fi, drep]i sau
p\c\to[i, este spre mântuirea noastr\ de a primi pedeaps\ [i nenorocire.
Prin aceasta, cei buni se fac mai sl\vi]i, iar p\c\to[ii se îndreapt\ [i î[i
mic[oreaz\ pedeapsa viitoare. Omul care s-a pedepsit de Dumnezeu aici
[i a primit pedeapsa cu mul]umire va suferi mai pu]in în lumea cealalt\”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la 23 aprilie, la pomenirea Sfântului Marelui
mucenic Gheorghe, în vol. Predici la duminici [i s\rb\tori…, p. 286)

„C\ nu suferin]a e un r\u, ci p\catul e un r\u. P\catul ne dep\rteaz\
de Dumnezeu, pe când suferin]a ne apropie de Dumnezeu [i pune cap\t
mâniei Lui”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la s\racul Laz\r, cuvântul III,
în vol. Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\…, p. 79)

„Îndeob[te vorbind, orice suferin]\, dac\ o îndur\ un p\c\tos, îi mic[oreaz\
povara p\catului; dac\ o îndur\ un drept, îi face mai str\lucitor sufletul,
a[a c\ [i unuia [i altuia suferin]a le aduce foarte mare câ[tig, numai dac\
îndur\ suferin]a dând slav\ lui Dumnezeu; c\ci aceasta este ceea ce se cere
de la noi”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la s\racul Laz\r, cuvântul III, în
vol. Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\…, p. 88)

„A[a cum me[terul aurar bag\ aurul în cuptor [i-l las\ în fl\c\ri pân\
ce se va cur\]i, la fel [i Dumnezeu las\ sufletele în cuptorul suferin]elor,
pân\ ce vor dobândi cur\]ie”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii,
p. 30)

„Cu adev\rat, nimic nu face sufletul mai bun [i mai în]elept decât
suferin]a”75. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 194)

„Dar e[ti lipsit [i s\rac cu totul, [i bolnav cu trupul, [i nici a umbla nu
po]i? Sufer\ acestea toate cu mul]umire [i mare r\splat\ ai dobândit.
Pentru c\ [i a lui Laz\r aceasta a fost isprava, fiindc\ nici acela nu a ajutat
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cuiva cu bani – c\ci cum (ar fi putut – n.n.) cel ce nu avea nici hrana cea
de nevoie? Nu a intrat în temni]\ – c\ci cum (ar fi f\cut aceasta –n.n.) cel
ce nu putea nici s\ se ridice sus? Nu a cercetat bolnav (Mt. 25, 35-36)76 –
c\ci cum (ar fi putut aceasta – n.n.) cel ce era pus înainte la limbile
câinilor? 

Îns\ [i f\r\ de acestea a r\pit darul faptei bune pentru c\ a suferit cu
b\rb\]ie toate”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Din Tâlcuirea la Psalmul 127, în
vol. Pu]ul [i Împ\r]irea de grâu, p. 118-119)

„C\ci cei care se [tiu pe ei în[i[i vinova]i de p\cate multe, chiar dac\
sufer\ cumplit, pot g\si m\car motivul celor întâmplate socotind p\catele
lor [i desfiin]ând astfel tulburarea care vine din nedumerire. Iar\[i, cei
care n-au nimic pe con[tiin]\, ci sunt plini de virtu]i, dac\ sufer\ ceva
asem\n\tor, cunoscând cuvântul despre înviere [i gândindu-se la r\spl\tirile
acelea, [tiu c\ cele întâmplate sunt ni[te lupte [i cauza a zeci de mii de cununi.
Dar acesta (Iov), fiind drept [i ne[tiind nimic despre înviere, era lovit de
valuri ne[tiind cauza pentru care suferea [i era în]epat de aceast\ nedu-
merire mai mult decât de viermi [i de dureri.

{i ca s\ afli c\ a[a stau lucrurile, atunci când Iubitorul de oameni Dumnezeu
a socotit vrednic s\-i spun\ cauza acestor lupte: «Au fost îng\duite acestea
ca s\ te ar\]i drept», a r\suflat u[urat ca [i cum n-ar fi suferit de nimic din
acele lucruri întrist\toare, [i acest lucru e v\dit din cele pe care le-a rostit
atunci. Dar [i înainte de a afla cauza a suferit, dar a suportat cu noble]e [i,
dup\ ce a pierdut toate, a l\sat acea minunat\ vorb\: «Domnul a dat, Domnul
a luat. Cum I s-a p\rut Domnului a[a s-a întâmplat. Fie Numele Domnului

75 Franz Müller-Lyer, în lucrarea sa Sociologia durerii a rezumat astfel foloasele durerii:
- Durerea spore[te vitalitatea naturii omene[ti, c\ci pl\cerile dese ar duce la degene-

rarea firii omene[ti [i i-ar sl\bi for]ele morale [i cele fizice; durerea, dimpotriv\, biciuie[te
natura omeneasc\ care se încordeaz\ tot mai puternic [i devine mai viguroas\;

- Durerea perfec]ioneaz\ caracterul: omul care a trecut prin durere devine mai în]elept
[i mai modest; durerea disciplineaz\, adânce[te [i umple con[tiin]a de în]elepciune [i blânde]e;

- Durerea l\rge[te sfera simpatiei umane, pentru c\ trebuie s\ fi suferit tu însu]i ca s\
în]elegi suferin]a aproapelui;

- Durerea este aceea care valorific\ bucuria; aprecierea bucuriei o putem face mai bine
dac\ o compar\m cu momentele de suferin]\;

- Din con[tiin]a dureroas\ a unei lipse se aprinde scânteia inven]iei în minte, în toate
domeniile culturii [i civiliza]iei omene[ti. (la Preot Prof. Vasile Fernea, Suferin]ele omene[ti –
cauze, explica]ii, foloase, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-L\pu[, 2005, p. 152-154).

76 Este amintit aici unul dintre cele mai importante criterii ale judec\]ii finale – dra-
gostea milostiv\, pe care nu a putut-o cultiva îndeajuns, fiind ]intuit pe loc de boal\ [i de
aspra s\r\cie – n.n.
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binecuvântat în veci» (Iov 1, 21)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil,
17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea VIII, 8e-f, în vol. Scrisori din exil.
C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i
Providen]\…, p. 164)

„... cu cât lucrul e mai dureros, cu atât mai mare câ[tig vei avea dac\-l
supor]i cu mul]umire. C\ci nu numai loviturile date trupului, ci [i durerea
sufletului aduce cununi negr\ite, iar durerea sufletului le aduce înc\ mai
mult decât cea a trupului, atunci când cei lovi]i le suport\ cu mul]umire.
Deci a[a cum, dac\ având trupul sfâ[iat [i biciuit, supor]i aceasta cu
noble]e sl\vind pe Dumnezeu pentru acestea, vei primi mare r\splat\, tot
a[a atunci când sufletul t\u p\time[te acestea, a[teapt\ multe r\spl\tiri.
A[teapt\ [i negre[it ne vei vedea iar\[i [i, fiind eliberat\ de durerea aceasta,
vei primi [i atunci [i acum marele câ[tig care vine din durere”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea VIII, 13b,
în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre
deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 172)

„Nu ]i se pare c\ [i dac\ nu ni s-ar fi întâmplat nimic altceva, chiar [i
numai p\timirile acestea pot s\-mi desfiin]eze mul]ime de p\cate [i s\-mi
dea un mare prilej de glorie?” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori
c\tre Olimpiada, scrisoarea IX, 3e, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada
[i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 178)

„... vino [i umbl\ cu mine spre registrul p\timirilor lui (Iov) [i s\ vedem
prin compara]ie când era mai str\lucitor: când le f\cea pe acelea77 sau când
suferea cele dureroase [i când îl n\p\dea o mare deprimare? Deci când a
fost mai str\lucitor Iov? Când deschidea casa lui tuturor trec\torilor sau
când, surpându-se aceasta, n-a rostit nici un cuvânt amar, ci Îl binecuvânta
pe Dumnezeu? Una fiind o virtute, iar alta o p\timire.

Când era mai str\lucitor, spune-mi? Când aducea jertfe pentru copiii
lui [i-i aduna spre bun\ în]elegere sau când, fiind ei îngropa]i sub
d\râm\turi [i sfâr[indu-[i via]a într-un mod atât de amarnic, a suportat ce
s-a întâmplat cu mult\ iubire [i în]elepciune? Când a str\lucit mai mult?
Când înc\lzea din lâna mieilor lui umerii cei goi sau când, foc c\zând din
cer [i mistuind turma împreun\ cu p\storii, nu s-a tulburat, nici nu s-a
fr\mântat, ci a suportat nenorocirea cu blânde]e?

77 E vorba de [irul faptelor bune – n.n.
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Când a fost mai mare? Când se folosea de s\n\tatea trupului s\u spre
ocrotirea celor nedrept\]i]i, zdrobind m\selele celor nedrep]i [i smulgând
din din]ii lor pr\zile [i f\cându-li-se liman, sau când vedea trupul lui,
arma celor nedrept\]i]i, mâncat de viermi [i, [ezând pe gunoi, [i-l r\zuia
cu un ciob? «C\ci topeam bulg\ri de p\mânt cu puroiul pe care-l r\zuiam»
(Iov 7, 5), spune el. {i toate acelea sunt virtu]i, iar toate acestea erau
p\timiri. Dar totu[i, acestea l-au ar\tat mai str\lucit. Fiindc\ aceasta e mai
cu seam\ partea cea mai amarnic\ a luptei [i care are nevoie de o b\rb\]ie
mai mare, de un suflet mai încordat, de o gândire mai iubitoare de
în]elepciune [i care are o mai mare iubire de Dumnezeu.

De aceea, când se f\ceau acelea, diavolul, chiar dac\, cu neru[inare [i
foarte neobr\zat, replica totu[i: «Nu degeaba cinste[te Iov pe Dumnezeu»
(1, 9). Dar când s-au întâmplat acestea, ascunzându-se, a plecat întor-
cându-[i spatele [i n-a mai putut rosti nici umbr\ de replic\ neru[inat\. Fiindc\
aceasta e culmea cununii, aceasta e floarea virtu]ii, aceasta e dovada clar\
a b\rb\]iei, aceasta e încordarea cea mai riguroas\ a iubirii de în]elepciune”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada,
scrisoarea X, 7a-d, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i
credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 192-193)

„... dreptului i se împleteau cununi din p\timiri [i ajutorul lui Dumnezeu
curgea cu mult bel[ug”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori
c\tre Olimpiada, scrisoarea X, 14e, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada
[i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 205-206)

„Nimic nu egaleaz\ în glorie, Olimpiado, r\bdarea în suferin]e. C\ci
mai cu seam\ ea este regina celor mai bune [i cununa cununilor. {i a[a cum
ea domin\ celelalte virtu]i, a[a în ea ajunge mai str\lucitor [i chipul celorlalte”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scri-
soarea XVII, 2a, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i.
Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 228)

„Suferin]a are înc\ un alt scop, ea ne face mai smeri]i, mai primitori, mai
accesibili harului, mai desprin[i de bunurile false ale acestei lumi, într-un
cuvânt mai ap]i la str\lucitele destine pe care ni le preg\te[te Dumnezeu”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Bog\]iile oratorice, p. 148)

„Când Dumnezeu ne face s\ suferim, El ne împlete[te cununi ve[nice.
Durerea are în ideea ei, un alt destin; ea dezvolt\ în noi toate virtu]ile, ea
înmoaie puternic sufletele noastre, ea stinge cele mai arz\toare pofte ale
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noastre. În sfâr[it, al treilea rol al durerii, este c\ ea ne face s\ nu fim încânta]i
de aceast\ lume [i ne face s\ aspir\m la ceruri”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în
vol. Bog\]iile oratorice, p. 411)

 
„Dac\ Hristos îi aduce în mijloc pe cei care I-au dat de b\ut, L-au îmbr\cat

[i L-au hr\nit, apoi cu mult mai mult îi va aduce în mijloc pe cei care au
voit s\ îndure bolile de dragul Lui. Nu poate sta al\turi datul unei pâini, a
unei haine cu suferitul unei boli îndelungate! E mai mare aceasta decât
aceea. {i cu cât va fi mai grea boala, cu atât mai str\lucitoare va fi [i cununa.

S\ cuget\m la acestea [i când suntem s\n\to[i, [i când suntem bolnavi
[i s\ ne gr\im unii altora: «Când vedem c\ ne cuprinde vreodat\ o boal\
grea, s\ ne spunem nou\ în[ine a[a: Dac\ în urma unei învinuiri am fi
du[i la tribunal [i aici am fi spânzura]i de mâini [i ni s-ar strunji coastele,
oare n-ar trebui s\ suferim f\r\ vreun câ[tig [i f\r\ vreo r\splat\? Tot a[a
s\ cuget\m [i când suntem bolnavi. S\ suferim chinurile bolii. Suferin]a
aceasta nu-i f\r\ r\splat\. Ni se d\ r\splata r\bd\rii, în stare s\ înt\reasc\
sufletul nostru ab\tut!».

- Dar fierbin]eala nu-i cumplit\?
- Pune îns\ fa]\ în fa]\ fierbin]eala ta cu focul iadului! Dac\ ai s\ vrei

s\ înduri cu toat\ r\bdarea fierbin]eala bolii tale, vei sc\pa negre[it de
focul acela! Adu-]i aminte de Apostoli. Câte au suferit! Adu-]i aminte de
drep]i! Au fost necontenit în strâmtor\ri! Adu-]i aminte de fericitul Timotei!
Boala nu-i d\dea r\gaz o clip\; era mereu bolnav. Pavel arat\ asta când îi
spune: «Folose[te-te de pu]in vin pentru stomacul t\u [i pentru desele tale
sl\biciuni» (I Tim. 5, 23). Dac\ dreptul [i sfântul acesta, c\ruia i s-a încredin]at
ap\rarea lumii, care a înviat mor]i, a izgonit demoni, a vindecat bolile multora,
deci dac\ el a fost a[a de bolnav, ce cuvânt de ap\rare vei avea tu, care te
tulburi [i te mânii din pricina unor boli trec\toare? N-ai auzit Scriptura,
care spune: «Pe cine-l iube[te Domnul îl ceart\, [i biciuie[te pe tot fiul pe
care-l prime[te?» (Evr. 12, 6)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, C\tre iudei, cuv.
VIII, 7, în vol. Cuvânt\ri împotriva anomeilor. C\tre iudei, p. 401) 

„Spune-mi, te rog, ce folos ai avea dac\ n-ai fi bolnav de duc\-se pe pustii,
dar ai duce o via]\ destr\b\lat\? {i, dimpotriv\: ce pagub\ ai dac\, fiind
bolnav de duc\-se pe pustii, via]a ]i-e plin\ de virtu]i [i bine întocmit\? 

Dar poate î]i este ru[ine [i ro[e[ti când diavolul te trânte[te la p\mânt
în fa]a tuturor? Dar ru[inea aceasta a ta vine tot de acolo c\ nu judeci cele
întâmplate cu ra]iunea, ci prin p\rerea oamenilor. Nu-i c\dere c\derea pe
care spui c\ o suferi; c\dere este doar atunci când cazi în p\cat!”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Despre necazuri [i biruirea triste]ii (II). C\tre Staghirie.
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Triste]ea este mai cumplit\ chiar decât demonul, 2, în vol. Despre m\rginita
putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 161)

„... boala ta e o pedeaps\ din pricina p\catelor tale. Spune-mi, te rog,
pentru asta te întristezi? Ar trebui s\ te bucuri, nu s\ te întristezi, c\ datorit\
bolii ]i se [terg p\catele [i c\ nu e[ti osândit împreun\ cu lumea (I Cor. 11, 32).
Cel ce se întristeaz\ nu trebuie s\ se întristeze c\ este pedepsit, ci pentru
c\ prin p\catele sale mânie pe Dumnezeu. P\catele ne îndep\rteaz\ de
Dumnezeu [i ni-L fac du[man, pe când pedepsele ne împac\ cu El [i-L
fac s\ fie îndur\tor cu noi [i aproape de noi”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre
necazuri [i biruirea triste]ii (III). Cuvânt c\tre Staghirie, în vol. Despre m\rginita
putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 240-241)

„Oare boala este un lucru r\u? Dar atunci de unde s-a încununat
Laz\r?” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil. C\tre cei ce se scandalizeaz\
de f\r\delegile [i persecu]iile comise [i despre Pronia lui Dumnezeu, IV, 16, în
vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre
deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 274)

„Când te îmboln\ve[ti greu, iubitule, [i vin la tine prietenii [i cunoscu]ii
de te îndeamn\ s\ te vr\je[ti [i s\ por]i [alvari, adic\ pentru s\n\tatea ta,
s\ te p\ze[ti foarte pentru frica lui Dumnezeu, s\ nu prime[ti sfaturi ca
acestea diavole[ti, ci rabd\ pentru Dumnezeu [i-]i vei câ[tiga ]ie cununa
mucenicilor, c\ în ce chip rabd\ mucenicul ca un viteaz muncile [i
pedepsele [i nu se închin\ idolilor, a[a vei fi [i tu mucenic cu primirea
r\bd\rii, adic\ dac\ îi vei alunga pe vr\jitori cu ocar\ de la casa ta; atunci
cei ce vor auzi, te vor l\uda zicând: ferice de cutare om c\ s-a îmboln\vit
greu [i n-a suferit s\ se vr\jeasc\, ci a zis «mai bine s\ mor decât s\-mi
vând cur\]ia credin]ei mele». Deci de vreme ce atâtea laude are aici omul
cel drept, dar cu cât mai mult va lua cununi cu vrednicie de înger de la
Dumnezeu? De vreme ce nu [i-a l\sat dragostea ce a avut c\tre Hristos,
c\ de aduce Hristos la mijloc pe cei ce au îmbr\cat pe al]ii [i au dat pâine
[i au hr\nit pe cei fl\mânzi [i-i laud\ în toat\ lumea, dar cu cât mai vârtos
va l\uda pe cei ce rabd\ mult\ boal\ pentru El, [i pentru c\ a fost durerea,
[i cununa va fi mai luminat\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. M\rg\ritarele
Sfântului Ioan Gur\ de Aur, p. 166)

„În durerile f\r\ voie se ascunde mila lui Dumnezeu, care atrage la
poc\in]\ pe cel ce le rabd\ [i izb\ve[te de muncile ve[nice”. (Marcu Ascetul,
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Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 139, în Filocalia,
vol. I, p. 267)

 
„Cel ce voie[te s\ înl\ture relele viitoare e dator s\ poarte cu pl\cere

pe cele de acuma. C\ci astfel, împ\cându-se în]elep]e[te cu lucrurile, va
ocoli prin dureri mici pedepse mari”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i
închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 187, în Filocalia, vol. I, p. 273)

„Rabd\ întâmpl\rile de întristare [i de durere, c\ prin acestea te cur\-
]e[te purtarea de grij\ (providen]a) a lui Dumnezeu”. (Talasie Libianul, Capete
despre dragoste, suta întâi, cap. 28, în Filocalia, vol. IV, p. 15)

„R\bdarea este iubirea de osteneal\ a sufletului. Iar unde este iubire
de osteneal\, s-a scos afar\ iubirea de pl\cere78”. (Talasie Libianul, Despre dragoste,
înfrânare [i petrecerea cea dup\ minte, suta a doua, cap. 73, în Filocalia, vol. IV,
p. 24)

„Bolile sunt folositoare celor încep\tori în via]a virtuoas\. Ele fac trupul
neputincios ca s\-l ajute în ve[tejirea [i în sl\birea aprinderii afl\toare în
el; iar cugetul p\mântesc al sufletului îl sub]iaz\, în vreme ce-i înt\resc [i
îi împuternicesc curajul, de poate spune dup\ dumnezeiescul Apostol: «Când
sunt slab, atunci sunt tare» (II Cor. 12, 10). Dar pe cât sunt de folositoare
bolile acestora, pe atât de v\t\m\toare sunt ele celor ce-au sporit în
ostenelile virtu]ilor [i s-au ridicat deasupra sim]urilor [i au ajuns la vederi
cere[ti. C\ci îi întrerup de la îndeletnicirea cu cele dumnezeie[ti, le
îngroa[\ prin dureri [i greut\]i partea în]eleg\toare a sufletului, o tulbur\
cu norul descuraj\rii [i usuc\ lacrimile umilin]ei cu seceta durerilor79.
Aceasta o [tia [i Pavel care, cultivând cu în]elepciune darul dreptei socoteli,
zice: «Îmi asupresc trupul cu deprinderile durerilor [i-l cârmuiesc ca pe
un rob, având grij\ de el ca nu cumva, dup\ ce am vestit altora, s\ ajung
eu însumi de lep\dat» (I Cor. 9, 27)”. (Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300
de capete despre f\ptuire, suta întâi, cap. 87, în Filocalia, vol. VI, p. 238)

 
„... r\bdarea d\ruie[te locuin]\ [i odihn\ în ceruri”. (Teolipt al Filadelfiei,

Cuvânt despre ostenelile vie]ii c\lug\re[ti, în Filocalia, vol. VII, p. 68)

78 În multe cazuri, iubirea de pl\ceri nepermise [i egoiste cauzeaz\ bolile – n.n.
79 Tâlcuirea Pr. St\niloae: A[adar, nu se urm\re[te cu orice pre] aducerea trupului la

neputin]\, ci mai degrab\ un echilibru între vigoarea lui [i vigoarea sufletului. (n. s. 74,
p. 238)
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„L-am vizitat pe el80 când era bolnav [i se chinuia foarte [i privind
triste]ea inimii mele pentru durerea lui, mi-a zis: «De abia apropiindu-m\
prin aceste neputin]e, m\ gândesc la ceasul acela amar. Astfel s\n\tatea
trupului nu aduce nici un folos. C\ci î[i caut\ t\ria lui spre a se îndu[m\ni
cu Dumnezeu. Fiindc\ pomul care e udat în fiecare zi nu se usuc\, spre a
aduce rod»”81. (Cuviosul Isaia Pustnicul, Dou\zeci [i nou\ [i cuvinte, cu-
vântul XXVI, 4, în Filocalia, vol. XII, p. 232)

 
„C\ pe cât sl\be[te trupul, pe atât sufletul se face puternic [i se sfin]e[te”.

(Sf. Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, p. 20)
 
„Un monah nevoindu-se împotriva satanei, s-a împuns la ochi din gre[eal\

dar nu s-a rugat s\ mai vad\, ci r\bda [i pentru r\bdarea lui i-a d\ruit
Dumnezeu vedere [i iar\[i a v\zut”. (Patericul ce cuprinde în sine cuvinte
folositoare ale Sfin]ilor B\trâni, p. 480)

„Avva Iosif Tebanul a zis: «Sunt trei lucruri pre]ioase în fa]a Domnului:
când omului bolnav i se adaug\ [i alte încerc\ri, iar el le prime[te cu
bucurie; al doilea: când cineva face totul curat în fa]a lui Dumnezeu, f\r\
nici o sc\dere omeneasc\; al treilea: când cineva e supus unui p\rinte
duhovnicesc [i se leap\d\ de toate dorin]ele proprii. Ultimul are o coroan\
în plus. Eu îns\ am ales boala»”. (Patericul sau Apoftegmele P\rin]ilor din pustiu,
p. 193)

„Avva Pimen a zis: «undeva sunt trei oameni. Dac\ unul practic\ isihia,
al doilea bole[te [i aduce mul]umire, al treilea sluje[te cu gând curat,
tustrei împlinesc aceea[i lucrare»”. (Patericul sau Apoftegmele P\rin]ilor din
pustiu, p. 270)

„A mai zis (amma Sincletica): «Multe sunt vicle[ugurile diavolului.
N-a clintit sufletul prin foame, folose[te bog\]ia drept momeal\. N-a
reu[it prin înjur\turi [i calomnii, bag\ înainte laudele [i slava. A fost
biruit de s\n\tate, îmboln\ve[te trupul. Nu poate în[ela prin pl\ceri,
încearc\ s\ strice prin chinuri nedorite: aduce boli grele, dup\ voia sa, pentru
ca, sl\bind, prin ele (sufletele), s\ tulbure dragostea fa]\ de Dumnezeu.

80 Sunt cuvinte spuse de Ava Petru, ucenicul lui Ava Isaia, despre cele auzite de la el – n.n.
81 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Trebuie s\ ud\m în fiecare zi pomul inimii noastre cu gândul

la Dumnezeu, ca s\ nu se usuce. C\ci nu mai aduce rod. (n. s. 473, p. 232)
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Trupul este sfâ[iat de febr\ cumplit\ [i chinuit de o sete neastâmp\rat\.
Dac\ suferi toate acestea, p\c\tos fiind, aminte[te-]i de pedeapsa viitoare,
de focul ve[nic, de chinurile Judec\]ii [i nu vei dispre]ui îndatoririle vie]ii
prezente. Bucur\-te c\ Dumnezeu te-a cercetat [i s\ ai pe limb\ cuvântul
acesta frumos: «Cu chinuri m-ai pedepsit, Doamne, dar mor]ii nu m-ai
dat» (Ps. 117, 18). Dac\ e[ti din fier, leap\d\-te, prin foc, de rugin\. {i
chiar dac\, drept fiind, începi s\ sl\be[ti, înainteaz\ de la lucrurile mari la
cele [i mai mari. Dac\ e[ti din aur, c\le[te-te [i mai mult prin foc. }i s-a
dat un înger în trup? Vesele[te-te. Vezi cu cine ai devenit asemenea. Te-ai
învrednicit de partea lui Pavel (II Cor. 12, 7). E[ti încercat prin foc? E[ti
pedepsit prin frig? Scriptura zice: «Am trecut prin foc [i prin ap\ [i apoi ne-ai
dus la r\coare» (Ps. 65, 12). Ai trecut prin încercarea dintâi? A[teapt-o pe
cea de-a doua. Practic\ virtutea [i roste[te cuvintele sfântului: «Sunt s\rac
[i bolnav» (Ps. 68, 33). Prin aceste dou\ suferin]e vei deveni des\vâr[it, c\ci
spune: «Prin suferin]\ m-ai f\cut fericit» (Ps. 4, 2). Cu asemenea exerci]ii
s\ ne c\lim sufletele: avem potrivnicul înaintea ochilor»”. (Patericul sau
Apoftegmele P\rin]ilor din pustiu, p. 350-351)

„Odat\ (spunea avva Isaia – n.n.) am cercetat pe un avva când era bolnav.
L-am aflat suferind foarte mult de boal\. El v\zând întristarea mea, pro-
vocat\ de boala lui grea, mi-a zis: chinuit de astfel de boal\, eu mi-am
adus aminte de amarul ceas al mor]ii. Aceast\ amintire ar fi fost str\in\ de
mine dac\ trupul meu ar fi fost s\n\tos”. (Sfântul Ignatie Brancianinov,
Tâlcuiri la Patericul egiptean, p. 26)

„Un preot l-a întrebat pe un c\lug\r bolnav:
– Cum e cu s\n\tatea, p\rinte?
– Bine. Acum c\ am în mine mai mult\ boal\, nu voi merge la Tat\l

meu cu mâinile goale”. (Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit, p. 411)

„Cu câ]iva ani în urm\ un oarecare stare] a fost mult chinuit de boli [i
în cele din urm\ a murit, f\r\ s\ cârteasc\ deloc. Dup\ pu]in timp s-a
îmboln\vit [i ucenicul lui [i, deoarece nu se mai îmboln\vise vreodat\, a
intrat în panic\ [i se preg\tea s\ mearg\ în lume la medici, ca s\ se
t\m\duiasc\. Noaptea îns\ l-a v\zut în somn pe stare]ul lui, care i-a spus:

– Fiule, dac\ vrei, ascult\-m\ [i s\ nu mergi nic\ieri. F\ r\bdare! Eu
n-am aflat aici nici un folos din faptele mele, ci numai boala m-a folosit.
Stai a[adar în Gr\dina Maicii Domnului [i f\ pu]in\ r\bdare în dureri, [i
mult folos va afla sufletul t\u.
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Atunci ucenicul s-a bucurat, a prins curaj [i a f\cut r\bdare. Dup\ aceea
sim]ea mult\ bucurie în dureri, pentru c\ mintea lui se afla lâng\ Sfin]ii
Mucenici [i se veselea”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, P\rin]i aghiori]i. Flori
din Gr\dina Maicii Domnului, p. 128)

„În M\n\stirea Esfigmenu (de la Muntele Athos – n.n.), în timpul egu-
menului Sofronie, s-a îmboln\vit un monah tân\r care, pierzându-[i
r\bdarea, cerea mereu binecuvântare de la egumen s\ mearg\ în lume ca
s\ se t\m\duiasc\. Egumenul – ca s\-l odihneasc\ – i-a dat binecuvântare,
dar, deoarece era tân\r a f\cut mult\ rug\ciune ca s\ nu se vat\me sufle-
te[te în lume. 

Monahul a pornit a[adar cu un catâr blând spre Karyes, ca s\-[i stampileze
biletul de voie [i s\ ias\ pe la Dafni82. Dar, dup\ ce a mers jum\tate de or\,
i-a ap\rut deodat\ un pustnic cu fa]a luminoas\ [i i-a spus:

– Unde mergi, frate?
– M\ duc în lume pentru tratament, i-a r\spuns monahul bolnav.
– Vrei s\ te faci bine, frate?
Dar mai înainte ca monahul s\ r\spund\, pustnicul l-a însemnat cu

semnul Sfintei Cruci [i i-a spus:
– Din clipa aceasta s\ fii s\n\tos trupe[te, dar s\ [tii c\ nu vei avea

plat\ de la Dumnezeu.
{i zicând acestea acel pustnic, care era un sfânt, a disp\rut, luând cu

sine boala [i durerea fratelui, care de atunci s-a f\cut bine.
Monahul s-a întors în m\n\stire [i a povestit minunea petrecut\. Când

p\rin]ii au auzit povestirea, au în]eles c\ acela fusese Cuviosul Mucenic
Damian, care a pustnicit în schitul Samaria de pe micul munte de deasupra
m\n\stirii”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina
Maicii Domnului, p. 132)

„A[a cum pentru cei ce sufer\ de stomac [i nu mistuie bine hrana sunt
de folos fierturi amare, pentru cei cu n\rav r\u sunt de folos p\timirile:
fiindc\ acestea, doftoricindu-i prin poc\in]\, îi pleac\ spre obiceiurile cele
bune”. (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 68)

„Avva Isaac s-a îmboln\vit foarte tare [i a z\cut mult\ vreme. Fratele
(care locuia cu dânsul) i-a preg\tit o fiertur\ punând [i câteva prune mici,
dar b\trânul n-a vrut s\ guste. Fratele îl roag\: «Ia un pic, avva, pentru boal\».

82 Portul Sfântului Munte – n.n.
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B\trânul îi r\spunde: «Drept s\ spun, frate, a[ vrea s\ stau cu boala aceasta
treizeci de ani»”. (Patericul sau Apoftegmele P\rin]ilor din pustiu, p. 178)

 
„Dac\ am [ti ce folos câ[tig\m din boli, n-am vrea s\ devenim

s\n\to[i, ci am prefera s\ r\mânem bolnavi, s\ r\bd\m, ca s\ primim un
loc mai bun în Rai”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, p. 31)

„Omul, când st\ bine cu s\n\tatea, nu st\ bine duhovnice[te. A[adar,
este mai bine s\ aib\ ceva. Omul se folose[te din boal\ cât nu se folose[te
din toat\ nevoin]a pe care o face. Orice boal\ ajut\ mult în înaintarea
duhovniceasc\”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, p. 31)

„Odat\ (men]iona P\rintele Hristodul Dimitriu – n.n.), pe când ne
povestea chinurile îndurate de el83 din cauza bolilor, unul din cei care se
aflau de fa]\ – un tân\r – a gândit astfel: «P\rintele are mult\ îndr\zneal\
înaintea Cuviosului David, care s\vâr[e[te nenum\rate minuni. Atunci
cum se face c\ sufer\ atâtea boli? De ce nu-l vindec\ Sfântul?». 

Având darul str\vederii, p\rintele Iacov i-a citit pe dat\ gândul [i i-a
spus: «Fiule, Dumnezeu îng\duie s\ se chinuie carnea mea pe care o port
de mai bine de [aptezeci de ani, dintr-un singur motiv: ca s\ m\ smeresc».

Iat\ cine vorbea despre smerenie! Cel smerit. La vreme de boal\,
spunea mereu: «Domnul Dumnezeul meu tr\ie[te»”. (Klitos Ioannidis, Patericul
secolului XX, p. 35) 

„... cu cât este mai grea crucea pe care o ridic\m, cu atât mai mare
este [i sfin]enia pe care o dobândim”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX,
p. 88)

„Klitos Ioannidis: P\rinte Moise, un «stare]» rus se plângea c\ nu-l iube[te
Dumnezeu, chiar dac\ ajunsese la m\sura gândului lui Hristos. Atunci,
cineva l-a întrebat: «De ce sunte]i mâhnit, p\rinte?», iar el a r\spuns: «Nu
m\ mai iube[te Dumnezeu pentru c\ nu m\ mai prigone[te nimeni».
Fiindc\ v-a preocupat [i tema durerii din iubire, v\ rog s\ ne spune]i câteva
cuvinte [i pe aceast\ tem\. 

P\rintele Moise Aghioritul: Ceea ce spunea c\lug\rul acela are o mare
valoare duhovniceasc\. Dac\ la prima încercare sau sup\rare omul se
închide în sine, se ceart\ cu Dumnezeu [i se îndep\rteaz\ de oameni, înseamn\
c\ nu este un om duhovnicesc. Greut\]ile, prigoanele, sup\r\rile – toate

83 Aici se face referire la cuviosul p\rinte Iacov Tsalikis din Grecia – n.n. 



98 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

acestea ne încearc\ sufletul [i înduhovnicirea. Ele ne trec prin sit\, ne cur\]\
[i arat\ dac\ ceea ce spunem are coresponden]\ [i în via]a practic\. Prin
ele demonstr\m c\ [tim s\ ne p\str\m st\pânirea de sine [i s\ tr\im ca
ni[te cre[tini adev\ra]i. Atunci când, în momente grele, ne p\str\m lini[tea
sufleteasc\, ar\t\m în mod practic faptul c\-L iubim pe Dumnezeu cu
adev\rat, nu numai prin vorbe”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX,
p. 89)

„Despre sup\r\ri, p\rintele (Paisie Aghioritul – n.n.) amintea spusele
p\rintelui Tihon – un c\lug\r cu sufletul curat, venit din Rusia la Sfântul
Munte, ce adormise în Domnul cu destul\ vreme în urm\ [i care spunea:
«Doamne Iisuse Hristoase: o sut\ de drahme; slav\ lui Dumnezeu: o mie
de drahme». În acest fel, voia s\ sublinieze faptul c\ doxologia adus\ lui
Dumnezeu are o mai mare valoare atunci când omul sufer\. Iar acest lucru,
fire[te, nu este u[or”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 233)

„P\rintele Paisie Aghioritul spunea: «Pentru c\ în ziua de ast\zi nu mai
avem sfin]i mucenici, în schimbul lor, bolnavii de cancer sunt cei care umplu
Raiul»”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 460)

 
„Fra]ilor (men]iona Sfântul Paisie de la Neam] † 1794), se cuvine s\ r\bda]i

b\rb\te[te tot felul de neputin]e trupe[ti: sl\biciuni, boli grele [i suferin]e
trec\toare, care sunt pentru mântuirea ve[nic\ a sufletelor voastre. Numai
astfel ve]i ajunge b\rba]i des\vâr[i]i, dup\ m\sura vârstei lui Hristos”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 300)

Cei ce sufer\ cu r\bdare [i cu mul]umire
primesc cununi de mucenici

„C\ dup\ cum martirii, fiind supu[i la chinuri, [i pe toate r\bdându-le
– ba chiar [i moartea – s-au învrednicit de slav\ [i cununi; – [i cu cât mai
multe [i mai mari au fost ostenelile, cu atât mai mare slav\ [i îndr\zneal\
la Dumnezeu au dobândit – ; tot a[a se întâmpl\ [i cu sufletele supuse la
diferite încerc\ri, unele v\zute, venite de la oameni, altele nev\zute, venite
de la cugetele cele nebune[ti, iar altele de la boli, care prind sufletul. Dac\
pe acestea le rabd\ pân\ la sfâr[it, va dobândi acelea[i cununi [i aceea[i
îndr\zneal\ ca [i martirii. Pentru c\ martiriul necazurilor, pe care aceia l-au
îndurat de la oameni, îl îndur\ ace[tia de la duhurile cele necurate care
lucreaz\ în ei. Deci, cu cât mai multe necazuri sufer\ ace[tia de la cel r\u,
cu atât mai mare va fi slava [i îndr\zneala, pe care se vor învrednici s-o
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primeasc\ de la Duhul cel bun, nu numai în viitor, ci [i acum”. (Sf. Macarie
Egipteanul, Alte [apte omilii, Cuvânt despre libertatea min]ii, 15, în PSB,
vol. 34, p. 342)

 
„Deci sufer\ viteje[te toate cele ce se întâmpl\, pentru c\ aceasta î]i

este ]ie mucenicie. C\ nu numai a nu jertfi cele ce i se porunce[te s\
jertfeasc\, ci a alege a p\timi, mai vârtos decât a face aceasta, face mucenicia, -
ci [i aceea, adic\ atunci când usturimea sile[te spre hul\, a alege a r\bda
întru durere [i a nu gr\i nici un cuvânt necuviincios, face mucenic. De
vreme ce [i Iov ... pentru aceasta s-a încununat - pentru c\ a r\bdat
viteje[te durerile. 

Înc\ [i Pavel pentru aceasta se sl\vea, pentru b\t\i, pentru necazuri,
pentru celelalte pe care le r\bda cu mul]umire”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Din Tâlcuirea la Psalmul 127, în vol. Pu]ul [i Împ\r]irea de grâu, p. 120)

„Cât de mul]i nu doresc s\ ia cununa de mucenic! Ei bine, r\bdarea
aceasta (în boal\ – n.n.) este o des\vâr[it\ cunun\ de mucenic!” (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, C\tre iudei, cuv. VIII, 7, în vol. Cuvânt\ri împotriva anomeilor.
C\tre iudei, p. 401) 

 
„Precum ceara dac\ nu e înc\lzit\ [i înmuiat\ mult\ vreme nu poate

primi pecetea întip\rit\ în ea, a[a [i omul nu poate primi pecetea virtu]ii
lui Dumnezeu dac\ nu e cercat prin dureri [i neputin]e. De aceea zice
Domnul c\tre dumnezeiescul Pavel: «Î]i este de ajuns harul Meu. C\ci
puterea Mea în neputin]e se des\vâr[e[te» (II Cor. 12, 9). Dar însu[i
Apostolul se laud\ zicând: «Cu mare pl\cere deci m\ voi l\uda întru
neputin]ele mele, ca s\ se s\l\[luiasc\ întru mine puterea lui Hristos»
(Ibidem). Dar [i în Proverbe s-a scris: «Pe care-l iube[te, Domnul îl ceart\;
[i bate pe tot fiul pe care-l prime[te» (3, 12). Apostolul nume[te neputin]e
n\pustirile vr\jma[ilor crucii care se întâmplau necontenit lui [i tuturor
sfin]ilor, ca s\ nu se înal]e, cum însu[i zice, de bog\]ia covâr[itoare a
descoperirii (II Cor. 12, 7), ci s\ st\ruiasc\ mai degrab\ prin smerenie în
chipul des\vâr[irii, p\zind prin desele umiliri, cu evlavie, darul dumnezeiesc.
Iar noi numim neputin]e gândurile rele [i sl\biciunile trupe[ti. C\ci
atunci trupurile sfin]ilor ce se nevoiau împotriva p\catului fiind predate
b\t\ilor aduc\toare de moarte [i altor felurite chinuri erau cu mult deasupra
patimilor intrate în firea omeneasc\ prin p\cat. Dar acum Bisericile având
pace mult\ din mila Domnului, trebuie s\ fie cercat trupul celor ce se nevoiesc
pentru evlavie cu multe sl\biciuni, iar sufletul, cu gânduri rele. Aceasta se
întâmpl\ mai ales celor în care cuno[tin]a lucreaz\ întru mult\ sim]ire [i
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încredin]are ca s\ fie feri]i de toat\ slava de[art\ [i mândria [i s\ poat\ primi,
cum am zis, cu mult\ smerenie pecetea frumuse]ii dumnezeie[ti, dup\
Sfântul care zice: «Însemnatu-s-a peste noi lumina fe]ei Tale, Doamne»
(Ps. 4, 7). Deci trebuie s\ r\bd\m cu mul]umire voia Domnului. C\ci în
felul acesta ni se va socoti drept a doua mucenicie necontenita sup\rare
din partea bolilor [i lupta cu gândurile dr\ce[ti. C\ci (diavolul – n.n.) cel
ce zicea atunci sfin]ilor mucenici prin acele c\petenii nelegiuite s\ se
lepede de Hristos [i s\ doreasc\ slava lumeasc\, spune [i acum neîncetat
acelea[i lucruri robilor lui Dumnezeu. Cel ce aducea atunci chinuri peste
trupurile drep]ilor [i oc\ra cumplit pe cinsti]ii dasc\li prin cei ce slujeau
socotin]elor sale diavole[ti aduce [i acum felurite p\timiri m\rturisitorilor
evlaviei, împreun\ cu multe oc\ri [i umiliri (...) De aceea trebuie s\ ne
împlinim mucenicia con[tiin]ei noastre cu mult\ hot\râre [i r\bdare
înaintea lui Dumnezeu. C\ci «r\bdând, zice, am a[teptat pe Domnul, [i
El a c\utat spre mine» (Ps. 39, 2)”. (Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic,
cap. 94, în Filocalia, vol. I, p. 383-384) 

 
„... cred c\ Dumnezeu îi va da o cunun\ îndoit\84. În afar\ de cea a

cuvio[iei i-o va da [i pe cea a muceniciei, pentru c\ la sfâr[itul vie]ii sale a
suferit dureri înfrico[\toare. Urâtorul de bine l-a pizmuit [i a îndemnat
un animal s\lbatic s\-l loveasc\ foarte tare. P\rintele Chiril a fost lovit atât
de grav, încât a stat la pat pân\ la sfâr[itul vie]ii sale, suferind durerile cu
bucurie [i sl\vind pe Dumnezeu. Dar acel animal de îndat\ ce l-a lovit pe
Stare], a c\zut la p\mânt [i a murit. Atunci p\rin]ii s-au mirat [i au în]eles
din aceast\ întâmplare sfin]enia Stare]ului”. (Cuviosul Paisie Aghioritul,
P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 125) 

„Din vârsta copil\riei P\rintele Ilarion ( † 1864) avea mare evlavie [i
dragoste c\tre Sfântul Gheorghe care, precum m\rturisea P\rintele Sava îi
ap\rea [i l-a ocrotit în toat\ via]a sa. A fost botezat într-o biseric\  a
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe [i [i-a petrecut primii ani ai vie]ii,
chiar [i adolescen]a, la mân\stirile Tabakin [i Tzursk, care aveau de
asemenea hramul Sfântului Gheorghe. La sfâr[it, s-a învrednicit s\ adoarm\
întru Domnul sub acoperi[ul lui – într-o chilie cu o biseric\ închinat\ tot
sfântului. Cu o zi înainte de adormirea sa, Stare]ul l-a l\sat pe P\rintele
Sava s\ slujeasc\ la Chilia Sfântului Dimitrie. Îndat\ ce a r\mas singur,
starea sa s-a agravat [i a început s\ se roage. Mai târziu, P\rintele Sava,

84 Ni se relateaz\ despre pustnicul Chiril de la M\n\stirea atonit\ Kutlumusiu, care a
fost [i egumenul acesteia – n.n. 
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zicea c\, aflându-se departe, a auzit vocea Stare]ului chemându-l: «Sava,
Sava, Sava!». Întorcându-se, l-a g\sit cu des\vâr[ire istovit; când l-au
cuprins durerile mor]ii, zicea:

«Slav\ lui Dumnezeu! Am vrut moarte muceniceasc\, dar Domnul
nu m-a învrednicit. Mi-a trimis îns\ boal\ ce poate fi ceva mai mult decât
mucenicia dac\ suf\r cu st\ruin]\ [i credin]\ în voia dumnezeiasc\»”.
(Antonie Ieromonahul, File de Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul Munte
Athos, p. 256)

Suferin]a p\ze[te comorile dumnezeie[ti din suflet [i
este mântuitoare

„Dup\ cum cariul se na[te din lemn [i macin\ lemnul, tot a[a [i sufe-
rin]a se na[te din p\cat, dar distruge p\catul când e înso]it\ de poc\in]\”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omiliile despre poc\in]\, omilia a [aptea, p. 143)

„... [tia marele Apostol (Pavel) c\ umilirea cea din afar\ a trupului
prin munci este p\zitoarea comorilor dumnezeie[ti din suflet. {i de aceea
r\bda cu bucurie atât pentru el, cât [i pentru cei c\rora avea s\ le fie pild\
de virtute [i de credin]\, ca, chiar dac\ vor suferi pe dreptate ... , s\ aib\ ca
mângâiere [i ca pild\ de r\bdare pe cel ce sufer\ f\r\ s\ fie vinovat”. (Sf.
Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, r\spunsul 26, în Filocalia,
vol. III, p. 106-107)

„Ostenelile [i chinurile acestei vie]i scurte nu numai c\ ne mântuiesc
de p\cat, ci [i pricinuiesc cununi sufletului, mai înainte de p\r\sirea trupului”.
(Avva Ammona, Cuvintele Avvei Ammona, în col. Comorile pustiei, vol. 3,
p. 122)

„Romula a fost atins\ de o boal\ a trupului, pe care medicii o numesc
cu un cuvânt grecesc: paravlusi" [paralysin]85. Stând întins\ în pat timp
de mul]i ani ea z\cea lipsit\ de aproape orice serviciu din partea membrelor.
Totu[i, nici m\car aceast\ suferin]\ n-a f\cut-o s\-[i piard\ puterea de a
r\bda. V\t\marea m\dularelor a însemnat tocmai sporirea virtu]ilor: grija
pentru practicarea rug\ciunii crescuse cu atât mai mult, cu cât nu avea
nici o putere s\ fac\ orice altceva”. (Sf. Grigore cel Mare, Dialoguri despre
moarte, p. 52)

85 Paravlusi", în greaca veche înseamn\ sl\bire; a dat în român\ cuvântul „paralizie”
– n.n.
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Sfin]ii – pilde de r\bdare a suferin]ei

„Ce bucuros era Dumnezeu, ce se sfâ[ia cel r\u, când Iov, în gunoi,
suporta cu mare lini[te sufleteasc\ prea multele lui bube, când alunga în
b\taie de joc mu[tele care n\v\leau s\ se hr\neasc\ din r\nile lui deschise.
Astfel, acel lucr\tor pentru slava lui Dumnezeu, ap\rându-se de toate
s\ge]ile ispitelor cu plato[a [i cu scutul r\bd\rii, a redobândit îndat\ de la
Dumnezeu integritatea corpului, iar averea pierdut\ [i-a dublat-o”. (Tertulian,
Despre r\bdare, XIV, în PSB, vol. 3, p. 196)

 
„... Iov, care nu numai c\ n-a fost înecat de atâtea valuri, ba dimpotriv\

a biruit valurile. A îndurat cu trupul s\u toate suferin]ele cunoscute pe
lume; [i ele l-au ar\tat [i mai str\lucitor. Lan]ul de nenorociri nu numai
c\ nu l-a plecat de fric\ cu capul la p\mânt, ci l-a de[teptat s\ mul]umeasc\
[i mai mult; prin toate faptele sale [i-a ar\tat recuno[tin]a sa; a dat diavo-
lului lovitur\ de moarte [i i-a ar\tat c\ se str\duie[te zadarnic [i c\ love[te
cu piciorul în bolduri”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XXIII,
IV, în col. PSB, vol. 21, p. 280)

„Acel demon viclean i-a putut r\pi (lui Iov – n.n.) averile, dar nu i-a
putut r\pi dragostea cea c\tre Dumnezeu, ci chiar mai puternic l-a f\cut;
[i încercându-l cu tot felul de necazuri, l-a f\cut s\ se împodobeasc\ cu [i
mai multe bunuri. De aceea diavolul era în încurc\tur\ mare; cu cât îi
d\dea mai multe lovituri, cu atât îl vedea c\ ajunge mai puternic.” (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia XIII, IV, în PSB, vol. 23, p. 160)

 
„Nu l-a tulburat pe Iov nici una din suferin]ele acelea mari [i cumplite

care au c\zut asupra lui. Dar nu mi te uita la pierderea averilor, nici la
moartea copiilor, nici la bubele lui de nevindecat, nici la vorbele rele ale
so]iei sale, ci la celelalte suferin]e ale lui, cu mult mai cumplite decât
acestea!

– Dar ce suferin]e mai mari decât acestea a îndurat Iov? a[ putea fi
întrebat. Din istoria vie]ii sale nu cunoa[tem altele!

– Pentru c\ dormim, nu le cunoa[tem! Cel care caut\ cu grij\ [i
cerceteaz\ bine m\rg\ritarul, va afla suferin]e cu mult mai mari decât
acestea. Altele îi erau suferin]ele, mai cumplite [i mai mari, în stare s\-i zguduie
[i mai mult sufletul lui Iov. În primul rând c\ nu [tia nimic l\murit de
Împ\r\]ia cerurilor [i de înviere; de aceea [i spunea cu lacrimi: «C\ nu voi
tr\i în veac, ca s\ rabd!» (Iov 7, 16). În al doilea rând, c\ [tia c\ a f\cut mult
bine; în al treilea rând, c\ [tia c\ n-a f\cut nici un r\u; [i în al patrulea
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rând, c\ socotea c\ sufer\ acestea de la Dumnezeu - c\ dac\ ar fi [tiut c\ le
sufer\ [i de la diavolul, [i asta l-ar fi scandalizat din destul -, în al cincilea
rând, c\ auzea pe prietenii lui învinuindu-l de p\cat: «N-ai fost biciuit pe
cât ai p\c\tuit!» (Iov 11, 6); în al [aselea rând, c\ vedea c\ cei ce tr\iesc în
p\cat sunt ferici]i [i-[i bat joc de el; în al [aptelea rând, c\ n-a v\zut
vreodat\ pe un altul suferind atâta.

Iar dac\ vrei s\ afli cât de mari au fost suferin]ele lui Iov, gânde[te-te
la cele ce se petrec acum. Cu toate c\ acum a[tept\m Împ\r\]ia cerurilor,
c\ n\d\jduim învierea [i bun\t\]ile cele nespuse, c\ ne [tim vinova]i cu
mii de p\cate, c\ avem înaintea noastr\ pilde atât de mari, c\ suntem p\rta[i
unei atât de înalte filosofii, totu[i dac\ unii din noi pierdem o f\râm\ de
aur, [i aceea de cele mai multe ori furat\, apoi socotim via]a cu neputin]\
de tr\it; mai mult: nici femeia nu ne piseaz\ la cap, nici copiii nu ne sunt
uci[i, nici prietenii nu ne oc\r\sc, nici slugile nu ne batjocoresc, ci sunt
chiar mul]i cei care ne mângâie: unii cu cuvântul, al]ii cu fapta; gânde[te-te
acum de câte cununi nu este vrednic Iov, care vedea agonisita sa, câ[tigat\
prin munc\ cinstit\, r\pit\ f\r\ rost [i f\r\ pricin\, care vedea c\ sufe-
rin]ele vin valuri-valuri peste el, el r\mânând nemi[cat în mijlocul tuturor
acestor încerc\ri [i în\l]ând St\pânului cuvenita mul]umire pentru toate?”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia XXXIII, VI, în col. PSB,
vol. 23, p. 417-418)

„Îng\dui]i-mi s\ spun cu îndr\znire c\ acel fericit b\rbat (Iov), dac\
n-a fost mai mare chiar decât apostolii, apoi nicidecum n-a fost mai mic.
Apostolii aveau o mângâiere în suferin]ele lor, c\ le îndurau pentru
Hristos; [i leacul acesta era îndestul\tor s\ le înal]e sufletele în fiecare zi,
c\ aveau în orice împrejurare pe St\pânul, Care le spunea: «Pentru Mine!
[i: Din pricina Mea» (Mt. 5, 11) [i: «Dac\ pe Mine, st\pânul casei, M-au
numit Beelzebul» (Mt. 10, 25); Iov, îns\, era lipsit de aceast\ mângâiere;
[i de mângâierea  minunilor [i de mângâierea harului. C\ Iov nici nu avea
o atât de mare putere a Duhului. {i groz\via mare este c\ Iov a îndurat
toate aceste suferin]e, dup\ ce dusese o via]\ îmbel[ugat\ [i desf\tat\,
dup\ ce se bucurase de atâta cinste; c\ n-a fost un pescar sau un vame[
sau un om care a tr\it cum a putut. {i ceea ce p\rea împov\r\tor pentru
apostoli, aceea a suferit [i Iov: ura prietenilor, a casnicilor, a du[manilor, a
celor c\rora le f\cuse bine; dar el nu putea vedea ancora aceea sfânt\,
portul acela neînv\lurat, adic\ cele spuse de Domnul apostolilor: «Pentru
Mine!»

M\ minunez [i de cei trei tineri din Babilon, c\ au îndr\znit s\
înfrunte cuptorul, c\ s-au împotrivit tiranului. Dar ascult\ ce spun ei:



104 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

«Dumnezeilor t\i nu slujim, iar icoanei pe care ai ridicat-o nu ne închin\m!»
(Dan. 3, 18). Mare mângâiere le era lor c\ [tiau bine c\ pentru Dumnezeu
îndur\ toate acele suferin]e; dar Iov nu [tia c\ suferin]ele lui erau o lupt\.
Dac\ ar fi [tiut, nici n-ar fi sim]it suferin]ele. Gânde[te-te c\ atunci când a
auzit pe Dumnezeu spunându-i: «Crezi, oare, c\ Eu ]i-am r\spuns pentru
alt\ pricin\, decât pentru c\ te ar\]i drept?» (Iov 40, 3), îndat\, numai la
auzul acestor cuvinte, a r\suflat u[urat, s-a smerit pe sine[i [i a socotit su-
ferin]ele lui o nimica, gr\ind a[a: «Pentru ce s\ mai judec, când sunt sf\tuit
[i d\sc\lit de Domnul, auzind acestea, eu care nu sunt nimic?» (Iov 39, 34);
[i iar\[i: «Mai înainte, cu urechea Te-am auzit; iar acum ochiul meu Te-a
v\zut; pentru aceea m-am smerit [i m-am topit [i m-am socotit p\mânt [i
]arin\» (Iov 42, 5-6).

Aceast\ vitejie, deci, aceast\ blânde]e a celui care a tr\it înainte de
darea legii [i înainte de venirea harului s\ o râvnim [i noi cei care tr\im
dup\ ce s-a dat legea [i a venit harul, ca s\ putem s\ ne s\l\[luim în cerurile
cele ve[nice”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia XXXIII, VII,
în col. PSB, vol. 23, p. 418-419)

„«Dac\ am luat cele bune din mâna Domnului, s\ nu r\bd\m [i cele
rele? Adu-]i aminte, zice, de cele de mai înainte [i gânde[te-te la pricina
lor, sau mai bine zis, la cel ce a fost pricina acelor bun\t\]i, [i atunci vei r\bda
[i acestea cu b\rb\]ie».

Ai v\zut cump\tare de b\rbat (Iov – n.n.)? C\ci el nu socote[te c\
r\bdarea este urmarea b\rb\]iei lui, ci urmarea faptelor. «De la care
anume fapte ne-a dat nou\ Dumnezeu cele ce am avut? Ce anume fapt\
ne-a r\spl\tit-o? Nici pe una, ci numai din bun\tatea Lui. Deci ceea ce am
avut a fost dar, iar nu r\splat\. Prin urmare, s\ le r\bd\m [i pe acestea cu
b\rb\]ie». Aceste vorbe ale fericitului Iov, atât noi b\rba]ii, cât [i femeile,
s\ le avem întip\rite în mintea noastr\, [i acestea ca [i cele dinaintea
acestora, [i istoria patimilor acestui fericit s\ o avem ca o icoan\ întip\rit\
în cuget, adic\ pierderea averilor, pierderea fiilor, r\nile trupului lui,
batjocurile, primejduirile, uneltirile femeii [i, în sfâr[it, toate patimile acelui
drept s\ le cl\dim ca un liman mare [i puternic pentru ocrotirea noastr\,
ca astfel r\bdându-le toate cu b\rb\]ie [i mul]umire, s\ putem a dep\rta
de la noi orice triste]e din via]a aceasta, [i a ne bucura de plata unei astfel
de veselii duhovnice[ti, cu harul [i cu iubirea de oameni a Domnului
nostru Iisus Hristos”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Tâlcuirea
Epistolei întâi c\tre Corinteni, omilia XXVIII, p. 298-299)  
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„Abel n-a pierit prin mâinile fratelui s\u pentru c\ adusese prinos lui
Dumnezeu primii n\scu]i ai turmei sale? (Gen. 4). Dumnezeu a îng\duit
aceasta nu din ur\ pentru dreptul ce cinstea pe Dumnezeu ci, mai
degrab\, din iubire pentru el, ca s\ r\spl\teasc\ iubirea lui de Dumnezeu
[i martirul cu dou\ coroane nemuritoare. Moise, ajutând pe un israelitean
ap\sat pe nedrept, a întins pericole pentru zilele sale [i s-a v\zut nevoit s\
ia fuga! (Exod 2). Dumnezeu a îng\duit, pentru ca s\ cunoa[te]i care este
r\bdarea sfin]ilor. Dac\ în întreprinderile noastre spirituale am fi asigura]i
de a nu suferi nici o nenorocire, am avea cu atât mai pu]in merit cu cât ne
vom teme mai pu]in; dar ceea ce face pe cei drep]i mai de admirat în
s\vâr[irea faptelor pioase, este c\ ei nu renun]\ la ele cu toate pericolele
care amenin]\ averile [i via]a lor, cu toate nenorocirile ce ei prev\d, teama
acestor nenorociri este neputincioas\ a sl\bi ardoarea lor”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia I, p. 28)

„Lumea îl cunoa[te ast\zi (pe Iov – n.n.), dup\ atâtea [i atâtea
veacuri, nu pentru c\ d\dea din averea sa s\racilor, ci pentru c\ atunci
când a r\mas f\r\ avere nu s-a pierdut cu firea; nu pentru c\ îi îmbr\ca pe
cei goi cu haine f\cute din lâna oilor sale, ci pentru c\ atunci când a c\zut
foc din cer [i a ars toate turmele sale, el L-a sl\vit pe Dumnezeu. Înainte,
îmbr\cându-i pe s\raci, era milostiv; dup\ aceea, sl\vindu-L pe Dumnezeu
pentru nenorocirea sa, s-a f\cut purt\tor al în]elepciunii cere[ti. Înainte îi
miluia pe s\raci, dup\ aceea L-a sl\vit pe Dumnezeu. Nu a spus în sine:
«De ce am p\]it toate acestea? De ce s-au pierdut turmele mele din care
hr\neam mii de oameni? {i dac\ eu nu eram vrednic s\ m\ bucur de o
asemenea avere, de ce nu S-a milostivit Dumnezeu m\car de s\raci?».
Nici un asemenea gând nu i-a trecut prin cap. Dimpotriv\, cunoscând c\
Dumnezeu pe toate le rânduie[te spre folosul nostru, I-a mul]umit. S\-I
mul]ume[ti lui Dumnezeu atunci când totul î]i merge bine nu este lucru
de mirare. Dar s\-I mul]ume[ti pentru încerc\rile cele mai mari este
minunat [i vrednic de laud\.

Dac\ cei care s-au îmbog\]it prin nedrept\]i [i furturi sunt cuprin[i
de o mare triste]e [i dezn\dejde atunci când pierd fie [i o parte mic\ din
averea lor, câte laude nu i se cuvin lui Iov, care chiar dac\ a pierdut dintr-
odat\ tot ce agonisise prin munc\ cinstit\, nu [i-a pierdut n\dejdea în
Dumnezeu [i nu a încetat s\-I mul]umeasc\!?”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în
vol. Problemele vie]ii, p. 266-267)

„În Muntele Nitriei a vie]uit optzeci de ani un b\rbat numit Veniamin,
nevoindu-se la culme. El s-a învrednicit de darul vindec\rilor. Oricine peste
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care î[i punea mâna sau îi d\dea untdelemn dup\ ce-l binecuvânta, se izb\vea
de orice boal\. Acest om, învrednicit de o astfel de harism\, înainte cu
opt luni de moarte s-a îmboln\vit de hidropic\ [i trupul lui s-a umflat a[a
de mult, c\ p\rea un altfel de Iov. Luându-ne deci episcopul Dioscur,
atunci era preot în Muntele Nitria, pe mine [i pe fericitul Evagrie, ne-a
spus: «Veni]i s\ vede]i un Iov nou, care într-un trup atât de umflat [i într-o
suferin]\ de nevindecat î[i arat\ o mul]umire nem\surat\». Mergând deci,
am v\zut un trup a[a de umflat, c\ un deget al mâinii lui nu putea cuprinde
celelalte degete. Neputând privi la suferin]a lui cumplit\, ne-am întors ochii.
Atunci ne-a spus acel fericit Veniamin: «Ruga]i-v\, fiilor, ca nu cumva s\
se îmboln\veasc\ de hidropic\ omul meu l\untric. C\ci cel din afar\ nu
m\ face nici s\ m\ bucur, nici s\ p\timesc». De opt luni [edea necurmat
într-un je] care i-a fost f\cut tot mai larg, neputând sta pe pat din pricina
celorlalte trebuin]e. Dar în p\timirea aceasta t\m\duia pe al]ii. Am
istorisit despre aceast\ p\timire, ca s\ nu ne mir\m când le vine o astfel de
suferin]\ celor drep]i. Iar murind el, au fost scoase tocurile [i pragurile
u[ii, ca s\ poat\ fi scos trupul din cas\”. (Paladie, Istoria lausiac\, p. 30-31)

„A fost în Muntele Athos un ascet rus ale c\rui picioare s-au infectat
grav, neacceptând s\ ia nici un medicament sau vreun tratament. Spunea
deseori în stilul lui rusesc: «Sunt un c\lug\r; trebuie s\ suf\r»”. (Arhiman-
dritul Ioannikios, Patericul atonit, p. 102)

„Dup\ o ascez\ aspr\ de mul]i ani era firesc s\ sufere [i unele v\t\-
m\ri trupe[ti86, adic\ s\ aib\ probleme de s\n\tate. Atletul lui Hristos, îns\,
r\bda cu bucurie durerile, aducându-[i aminte de sfin]ii mucenici [i
slavoslovea pe Dumnezeu.

Când îl întrebam: «Cum o duci cu s\n\tatea?», acela îmi r\spundea:
«Slav\ lui Dumnezeu, foarte bine! Suferin]a mea nu este nimic pe lâng\
cea a sfin]ilor mucenici, iar nevoin]a mea nici nu se poate compara cu cea
a Cuvio[ilor P\rin]i». Acestea le spunea de[i niciodat\ nu-[i neglijase
îndatoririle sale duhovnice[ti, nici chiar la b\trâne]e, când îl p\r\siser\
puterile trupe[ti [i când durerile i se m\riser\. P\rintele Sava era
totdeauna bucuros în dureri [i mereu spunea: «Slav\ }ie, Dumnezeule!».

P\rin]ii m\n\stirii, din dragoste, l-au adus la Atena pentru consulta]ii,
iar el, ca un bun ascult\tor ce era, s-a supus. Îns\ P\rintele Sava cel
iubitor de lini[te a fost chinuit mai mult de zgomotul lumesc decât de
durerile bolii sale [i de aceea i-a rugat pe p\rin]i s\-l aduc\ la metania sa,
în Gr\dina Maicii Domnului”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, P\rin]i aghiori]i.
Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 99)

86 E vorba de P\rintele Sava de la M\n\stirea atonit\ Esfigmenu – n.n. 
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Atitudinea martirilor în fa]a mor]ii este pilduitoare
pentru bolnavii în stadiu terminal87 

„V\ rog s\ nu-mi ar\ta]i o bun\voin]\ nepotrivit\. L\sa]i-m\ s\ fiu
mâncare fiarelor, prin care pot dobândi pe Dumnezeu. Sunt grâu al lui
Dumnezeu [i sunt m\cinat de din]ii fiarelor, ca s\ fiu g\sit pâine curat\ a
lui Hristos. 

Mai degrab\, lingu[i]i fiarele, ca ele s\-mi fie mormânt [i s\ nu lase
nimic din trupul meu; ca nu adormind s\ fiu povara cuiva. Atunci voi fi

87 Martirii au fost urm\torii cei mai fideli [i mai devota]i ai Mântuitorului Iisus Hristos,
care mai înainte de al]ii [i-au pus sufletele lor pentru dragostea Lui [i L-au m\rturisit cu
mare [i înfl\c\rat\ credin]\ în fa]a celor ce le cereau s\ se lepede într-un fel sau altul de credin]a
în El [i de ajutorul Lui. Aproape toate fiin]ele umane, în orice moment [i în orice loc, sunt
impresionate de curajul fizic, iar curajul fizic se demonstreaz\ la maximum în fa]a mor]ii.

Atitudinea dârz\ [i neînfricat\ a martirilor în fa]a mor]ii [i a durerilor teribile de pe
urma groaznicelor suplicii la care erau supu[i de c\tre persecutorii p\gâni, constituie o
adev\rat\ paradigm\ [i pentru bolnavii afla]i într-o stare terminal\, în proximitatea mor]ii
trupe[ti. Sfin]ii martiri nutreau cu t\rie credin]a în via]a ve[nic\, de aceea nu aveau temeri
sau angoase în proximitatea mor]ii, pe care o considerau ca pe un somn, ca pe o punte, o
trecere între dou\ lumi, [i nu un cap\t, un final, un terminus sau o ultim\ realitate. Aceasta
pentru c\ Hristos Care e Via]a prin fire S-a f\cut omorâtorul mor]ii, a[a cum întreaga
cre[tin\tate cânt\ în toat\ perioada pascal\: „Hristos a înviat din mor]i, cu moartea pe
moarte c\lcând [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le”. Prin moartea [i învierea lui
Hristos, Care cu moartea Sa a biruit moartea, a devenit de-a dreptul p\gân\ [i neavenit\
expresia antic\: „nu m\ tem de moarte, ci de ve[nicia ei”. 

Mucenicii sunt p\trun[i de o acalmie [i o pace sufleteasc\ în fa]a mor]ii fizice, întrucât,
nefiind robi]i de lucrurile acestei lumi efemere, o p\r\sesc f\r\ îngrijorare, fr\mântare sau
nelini[te, prioritare în sufletul lor fiind cele netrec\toare, esen]iale, dumnezeie[ti care le
aduc bucuria întâlnirii [i a unirii cu Dumnezeu. Sfin]ii mucenici nu pre]uiau atât via]a
aceasta, cât pe cea viitoare, doreau întâlnirea cu Dumnezeul-Iubire ai C\rui ucenici erau.
Precum în[i[i m\rturiseau, orice patrie le era patria lor [i orice patrie le era totu[i str\in\,
c\ci patria lor adev\rat\ era cea cereasc\. A[a se explic\ curajul lor în fa]a mor]ii, ei
mergând cu picioare vesele la marea întâlnire cu Domnul vie]ii. 

Ei nu au dorit nici suferin]a, nici moartea, ci au fost convin[i c\ merg spre via]a
ve[nic\, pe care cred c\ au descoperit-o. Ei nutreau convingerea c\ m\rturisirea lui Hristos
[i moartea martiric\ le este mântuitoare, deschizându-le, dup\ moartea fizic\, por]ile
Raiului [i bra]ele lui Hristos, pe Care Îl iubeau nespus. A[ijderea [i bolnavii ce sufer\ de
o boal\ incurabil\ [i c\rora moartea le este aproape, dac\ nu cârtesc, ci accept\ suferin]a
ca pe o purificare care duce la smerenie [i la o stare sufleteasc\ mai înalt\ [i-I mul]umesc
lui Dumnezeu pentru aceast\ [ans\ de cur\]ire a p\catelor [i implicit de mântuire, aceast\
atitudine cre[tin\ le aduce dorita mântuire a sufletului [i aceasta e tot ceea ce conteaz\
pentru un cre[tin, a[a cum sublinia ap\sat [i Mântuitorul: „c\ci ce-i folose[te omului s\
câ[tige lumea întreag\, dac\-[i pierde sufletul? Sau ce ar putea s\ dea omul, în schimb,
pentru sufletul s\u?” (Mc. 8, 36-37). R\bdarea chinurilor bolii poate fi egal\ cu mucenicia
dac\ bolnavul sufer\ cu st\ruin]\ [i credin]\ în voia dumnezeiasc\.
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cu adev\rat ucenic al lui Iisus Hristos, când nici trupul meu nu-l va vedea
lumea. Face]i rug\ciuni lui Dumnezeu pentru mine, ca s\ fiu g\sit, prin
aceste unelte88, jertf\ lui Dumnezeu”. (Sf. Ignatie Teoforul, Epistole (c\tre
romani), cap. IV, 1-2, în PSB, vol. 1, p. 210-211)

„A[ dori ca fiarele s\-mi fie preg\tite [i m\ rog s\-mi fie îndat\ gata.
Am s\ le lingu[esc, ca s\ m\ m\nânce iute, nu precum se tem unii, [i nu
se ating de ele. Iar dac\ nu vor voi de bun\ voie, eu le voi sili. 

Ierta]i-m\! Eu [tiu ce îmi e de folos. Acum încep s\ fiu ucenic! Nici o
f\ptur\ din cele v\zute [i din cele nev\zute s\ nu caute s\ m\ împiedice de
a dobândi pe Hristos! S\ vin\ peste mine foc [i cruce, haite de fiare,
t\ierea c\rnii, împ\r]irea trupului, risipirea oaselor, strivirea m\dularelor,
m\cinatul întregului trup, relele chinuri ale diavolului. S\ vin\ toate, numai
s\ dobândesc pe Hristos!” (Sf. Ignatie Teoforul, Epistole (c\tre romani),
cap. V, 2-3, în PSB, vol. 1, p. 211)

„Pentru noi este un adev\rat r\zboi atunci când suntem adu[i în fa]a
judec\torilor, pentru ca acolo s\ lupt\m pentru adev\r, sub primejdia
mor]ii. Îns\ se cheam\ victorie, dac\ atingi ]elul pentru care ai luptat.
Biruin]a aceasta cuprinde în sine [i gloria de a fi pl\cut lui Dumnezeu [i
cucerirea vie]ii ve[nice. 

Dar suntem zdrobi]i! A[a este, dar dup\ ce am câ[tigat. A[adar, când
murim de fapt învingem, când suntem zdrobi]i ne vedem sc\pa]i. ...
Aceasta este haina victoriei noastre, aceasta este decora]ia pe pieptul nostru,
acesta este carul pe care ne s\rb\torim triumful”. (Tertulian, Apologeticul,
L, 2-3, în PSB, vol. 3, p. 108)

„Ce priveli[te mai încânt\toare pentru Dumnezeu, decât s\ vad\ un
cre[tin luptând cu durere, ]inând piept amenin]\rilor, lini[tit în fa]a chinurilor
[i torturilor care i se preg\tesc, râzând [i ne]inând seam\ de urletul
mul]imii la execu]ie [i de groaza c\l\ului! Ap\rându-[i libertatea în fa]a
regilor [i a prin]ilor, cre[tinul nu d\ înapoi decât în fa]a lui Dumnezeu,

88 

88 Not\ Pr. Dumitru Fecioru: Prin aceste unelte, adic\: prin din]ii fiarelor (n.s. 5, p. 211)

Iat\ c\ Spiritualitatea cre[tin\, prin exemplul sfin]ilor martiri din primele veacuri cre[tine,
vine în sprijinul bolnavului de ast\zi, asigurându-l c\ în durerile f\r\ voie se ascunde mila
lui Dumnezeu, înv\]ându-l c\ suferin]a trupului este expiatoare, purificatoare, [i mai ales
c\ nu este singur pe acest drum al suferin]ei, ci având Prieten, Ap\r\tor [i Sprijinitor pe
Dumnezeu. A[a cum Fiul lui Dumnezeu se ar\ta grabnic ascult\tor al rug\ciunilor sfin-
]ilor mucenici [i-i înt\rea în chinurile lor, îi încuraja, suferea în martirii Lui [i devenea
t\ria lor, a[a va face tuturor celor bolnavi care-I cer st\ruitor ajutorul – n.n.
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C\ruia îi apar]ine. Triumf\tor [i victorios el râde în fa]a celui ce l-a
condamnat. C\ci este înving\tor cel ce a ob]inut ce a dorit. 

Sub ochii generalului, ce soldat n-ar înfrunta primejdia cu cea mai mare
îndr\zneal\? Nimeni nu prime[te r\splata înainte de a fi pus la încercare.
Un general îns\ nu poate da ce nu are, adic\ nu poate prelungi via]a
soldatului, poate îns\ s\-i acorde distinc]ii militare. 

Soldatul lui Dumnezeu nu e p\r\sit în durere, nici nu sfâr[e[te odat\
cu moartea89. Cre[tinul poate p\rea nenorocit, dar realitatea este alta”.
(Minucius Felix, Dialogul Octavius, XXXVII, 1-3, în PSB, vol. 3, p. 391)

 „Iar voia lui Dumnezeu este aceea pe care a îndeplinit-o [i a propo-
v\duit-o Hristos. Modestie în conversa]ie, statornicie în credin]\, decen]\
în cuvinte, dreptate în fapte, generozitate în ajutor\ri, st\pânire în conduit\;
a nu face nedreptate [i a o ierta pe cea f\cut\ de altul, a tr\i în pace cu
fra]ii, a iubi pe Domnul din toat\ inima, a-L iubi pentru c\-n El e Tat\l, a
te teme pentru c\ e Dumnezeu, a nu pune nimic mai presus de Hristos,
fiindc\ nici El n-a pus ceva mai presus de noi, a merita întotdeauna
dragostea Lui, a r\mâne cu credin]\ [i curaj al\turi de crucea Lui ..., a dovedi
în vorbire statornicie de credin]\, în anchete t\rie de caracter, suportând
chiar moartea de e nevoie, aceasta înseamn\ a voi s\ fii mo[tenitor al lui
Hristos, a îndeplini poruncile lui Dumnezeu, a face voia Tat\lui”. (Sf. Ciprian,
Despre rug\ciunea domneasc\, XIV, în PSB, vol. 3, p. 472)

„{i câ]i dintre cre[tinii no[tri de azi nu [tiu c\ trebuie s\ moar\ dac\
st\ruie mai departe s\ m\rturiseasc\ credin]a cre[tin\, pe când, dimpotriv\,
ar putea fi din nou liberi dac\ ar t\g\dui pe Domnul? Dar ei nu pun pre]
pe via]\, ci prefer\ s\ moar\ de bun\voie pentru credin]a lor”. (Origen,
Contra lui Celsus, cartea a II-a, cap. XVII, în PSB, vol. 9, p. 116)

„Ne încredem în Cel care ne-a spus: «Îndr\zni]i. Eu am biruit lumea».
{i, într-adev\r, a biruit lumea, care nu mai are putere decât în m\sura în
care i-o îng\duie Biruitorul ei, Care a primit de la Tat\l S\u puterea de a
birui lumea. Pe aceast\ biruin]\ a Lui se sprijin\ tot curajul nostru”. (Origen,
Contra lui Celsus, cartea a VIII-a, cap. LXX, în PSB, vol. 9, p. 564)

„Într-adev\r, cine nu va admira curajul, r\bdarea [i iubirea lor de
Dumnezeu? Sfâ[ia]i prin biciuiri, de li se vedea alc\tuirea trupului lor

89 Cre[tinul suferind trebuie s\ aib\ vie con[tiin]a c\ nu are aici pe p\mânt cetate st\-
t\toare (Evr. 13, 14) [i s\ r\spund\ afirmativ invita]iei divine de a r\mâne în Hristos – n.n.



110 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

pân\ la vinele [i arterele dinl\untru, ei au r\bdat atât de mult, încât [i pe
cei ce st\teau în jurul lor i-au f\cut s\ plâng\ [i s\ se vaiete; iar ei au ar\tat
atâta t\rie sufleteasc\, încât nici unul din ei n-a gemut [i n-a suspinat, cei
chinui]i dovedindu-ne tuturor c\, în ceasul muceniciei, prea vitejii martiri
ai lui Hristos sunt ca [i dezbr\ca]i de trup sau, mai bine, c\ Domnul
Însu[i este de fa]\ [i vorbe[te cu ei.

{i, luând aminte la harul lui Hristos, au dispre]uit chinurile lumii,
câ[tigând printr-o singur\ or\ (de suferin]e) via]a de veci. Iar focul
s\lbaticilor lor chinuitori era pentru ei r\coritor, având înaintea ochilor s\
scape de focul cel ve[nic, care nu se stinge niciodat\, [i priveau cu ochii
inimii bun\t\]ile p\strate celor ce îndelung rabd\”. (Actele martirice, Mar-
tiriul Sfântului Policarp – episcopul Smirnei, II, 2-3, în PSB, vol. 11, p. 31-32)

„... Unii dintre cei din pia]\ împreun\ cu Polemon, îl rugau [i ziceau:
«Crede nou\, Pioniu, c\ noi te iubim [i pentru multe e[ti vrednic s\

tr\ie[ti, mai ales pentru cur\]ia [i bun\tatea ta. Este bine s\ tr\ie[ti [i s\
vezi aceast\ lumin\ [i înc\ multe altele».

Iar el le-a r\spuns: «{i eu spun c\ este bine s\ tr\ie[ti, dar noi dorim
binele acela care este mai mare. Dorim [i lumina, dar cea adev\rat\ (In. 1, 9).

Într-adev\r, toate acestea sunt frumoase [i noi nu renun]\m la ele ca
cei osândi]i la moarte sau ca cei ce ur\sc lucr\rile lui Dumnezeu, îns\,
fiind pentru noi pline de curse, le dispre]uim (pentru dobândirea) altora
cu mult mai mari»”. (Actele martirice, Martiriul Sfântului Pioniu Preotul
[i al celor dimpreun\ cu el, V, 2-5, în PSB, vol. 11, p. 144)

„Probus zise: «Ori aduci jertf\, ori te pun la chinuri». 
Montanus r\spunse: «M\ bucur dac\ ai s\ faci a[a, ca s\ m\ aflu p\rta[

la patimile St\pânului meu, Hristos».
Atunci Probus d\ porunc\ s\ fie pus la chinuri; [i când era mai crud

muncit, Probus îl întreb\: «Ce zici, Montanus, aduci jertf\ zeilor?» 
Montanus r\spunse: «Aduc jertf\ prin acest chin Dumnezeului meu,

C\ruia mereu am jertfit»”. (Actele martirice, Martiriul Sfântului Montanus,
presviterul din Singidunum, un preot daco-roman, în PSB, vol. 11, p. 188)

„Atât de departe era de el (fericitul Gordie – n.n.) gândul de a se da
înapoi [i de a se teme de chinurile ce-l amenin]au, încât le chema spre el [i
spunea: «Pentru ce [ov\i]i? Pentru ce sta]i? S\-mi fie scrijelit trupul! S\-mi
fie r\sucite m\dularele! S\-mi fie chinuite oricât ve]i voi! S\ nu-mi invidia]i
cumva fericita mea n\dejde! Cu cât ve]i prelungi chinurile, cu atât îmi ve]i
prilejui o r\splat\ mai mare! Am o în]elegere cu St\pânul: în locul r\nilor
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de pe trup, îmi va înflori la înviere hain\ luminoas\; în locul necinstirii,
cununile; în locul închisorii, raiul; în locul osândirii cu f\c\torii de rele,
traiul cu îngerii. Sem\na]i mult în trupul meu, ca s\ secer de mai multe
ori pe atâta!»” (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a XVIII-a,
V, în PSB, vol. 17, p. 529, 530)

 „Celor care plângeau Gordie le spunea cuvintele Domnului: «Nu m\
plânge]i pe mine (Lc. 23, 28), ci plânge]i pe du[manii lui Dumnezeu,
care îndr\znesc unele ca acestea împotriva credincio[ilor, care-[i adun\
focul gheenei prin flac\ra aceasta, pe care o aprind împotriva noastr\!
Înceta]i de a m\ plânge [i de a-mi sf\râma inima! Sunt gata s\ mor pentru
numele Domnului Iisus (Fap. 21, 13) nu numai o dat\, ci chiar de nenu-
m\rate ori, de-ar fi cu putin]\»”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri,
omilia a XVIII-a, VII, în PSB, vol. 17, p. 531)

 „«Cum voi t\g\dui, dar, pe Dumnezeul meu, C\ruia m-am închinat
din copil\ria mea? Nu se va cutremura oare cerul de sus? Nu se vor întuneca
oare din pricina mea stelele? M\ va mai ]ine, oare, p\mântul? Nu v\
am\gi]i! Dumnezeu nu se las\ batjocorit! (Gal. 6, 7). Dup\ gura noastr\
ne judec\ Dumnezeu (Lc. 19, 22); din cuvintele noastre ne îndrept\]e[te
[i din cuvintele noastre ne osânde[te (Mt. 12, 37). N-a]i citit înfrico-
[\toarea amenin]are a Domnului: De cel ce se va lep\da de Mine înaintea
oamenilor, M\ voi lep\da [i Eu de el înaintea Tat\lui Meu, Cel din ceruri?
(Mt. 10, 33).

Pentru ce m\ sf\tui]i s\ fiu viclean? Ca s\ ob]in ce, prin o viclenie ca
aceasta? Ca s\ câ[tig câteva zile? Dar voi pierde toat\ ve[nicia! Ca s\ fug
de durerile trupului? Dar nu voi vedea bun\t\]ile drep]ilor! Este curat\
nebunie s\-]i aduci cu m\iestrie asupr\-]i pierdere [i s\-]i procuri, cu
[iretenie [i viclenie, osânda ve[nic\» (mucenicul Gordie – n.n.)”. (Sf. Vasile
cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a XVIII-a, VII, în PSB, vol. 17, p. 532)

„Când a v\zut c\ nu se pleac\ în fa]a amenin]\rilor, prefectul a încercat
s\-l ademeneasc\ prin în[el\ciuni [i momeli. I-a f\g\duit (fericitului
Gordie – n.n.) daruri, pe unele i le d\dea el, iar pe altele chez\[uia c\ are
s\ le primeasc\ din partea împ\ratului: o slujb\ de frunte în o[tire, bel[ug
de bani, tot ce-ar fi voit.

Când prefectul a v\zut c\ nu i-a reu[it încercarea (c\ fericitul b\rbat la
auzul f\g\duin]elor a râs de nebunia lui [i l-a întrebat dac\ socoate c\ i-ar
putea da ceva de aceea[i valoare cu împ\r\]ia cerurilor), atunci mânia lui
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n-a mai cunoscut margini”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia
a XVIII-a, V, în PSB, vol. 17, p. 530)

„«Pentru ce ne ispite[ti, au zis ei, o, du[manule al lui Dumnezeu, s\
ne despar]i de Dumnezeu Cel viu [i s\ slujim demonilor pierz\tori,
oferindu-ne bunurile tale? Ne dai oare atât de mult cât încerci s\ ne iei?
Urâm darurile tale, prilej de pierzanie; nu primim o cinste care este mama
necinstei! Ne dai averi care r\mân aici [i o slav\ care se ve[teje[te. Ne faci
cunoscu]i împ\ratului, dar ne înstr\inezi de adev\ratul împ\rat. De ce ne
mai oferi cu atâta st\ruin]\ pu]inele lucruri din lumea aceasta? Noi dispre]uim
întreaga lume! Tot ce se vede în lume n-are pentru noi un pre] egal cu cele
ce dorim! Uit\-te la cerul acesta cât este de frumos la vedere [i cât e de
m\re]! Uit\-te la p\mânt cât este de mare! Prive[te [i minunile din el! Nimic
din toate acestea nu poate egala fericirea drep]ilor. Acestea trec, dar ale noastre
r\mân; un singur dar dorim: cununa drept\]ii. O singur\ slav\ râvnim: slava
din împ\r\]ia cerurilor. Dornici suntem s\ c\p\t\m cinstea cea de sus; de
chinul din iad ne înfrico[\m. Focul de acolo ne îngroze[te; acesta, cu care
voi ne amenin]a]i, este prietenul nostru, c\ [tie s\ respecte pe cei ce dispre]uiesc
pe idoli. S\ge]i de copii socotim r\nile ce ni le ve]i face (Ps. 63, 8). Lovi]i
trupul nostru, care, dac\ va rezista mai mult, se va încununa cu mai mult\
str\lucire, iar dac\ se va sfâr[i mai repede, va pleca sc\pând de ni[te judec\tori
atât de silnici, care, slujind trupului, ambi]iona]i s\ conduce]i [i sufletele,
care dac\ nu sunte]i cinsti]i mai mult decât Dumnezeu nostru, v\ înfuria]i
ca [i cum a]i fi insulta]i cu cele mai mari insulte [i ne amenin]a]i cu aceste
groaznice chinuri, socotind o crim\ credin]a noastr\ în Dumnezeu. Dar
nu ve]i întâlni oameni frico[i, nici iubitori de via]a aceasta p\mânteasc\ [i
nici oameni care se înfrico[eaz\ iute, c\ e vorba de dragostea de Dumnezeu.
Suntem gata s\ suferim tot felul de chinuri: s\ fim tra[i pe roat\, s\ fim
r\suci]i, s\ fim ar[i de vii!»” (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia
a XIX-a, IV, în PSB, vol. 17, p. 537)

„«Aspr\-i iarna, dar dulce-i paradisul! Dureros e înghe]ul, dar pl\cut\
odihna! S\ suferim pu]in\ vreme, [i sânul patriarhului ne va înc\lzi! S\
schimb\m o singur\ noapte cu toat\ ve[nicia! S\ ard\ piciorul, ca s\
d\n]uiasc\ ve[nic cu îngerii! S\ se desprind\ mâna, ca s\ aib\ îndr\zneala
s\ se înal]e c\tre St\pânul! Câ]i dintre camarazii no[tri n-au c\zut în lupt\
ca s\ r\mân\ credincio[i unui împ\rat p\mântesc! Oare noi nu vom jertfi
via]a aceasta pentru credin]a în adev\ratul Împ\rat? Câ]i f\c\tori de rele
n-au suferit moartea, pentru c\ au fost surprin[i s\vâr[ind nelegiuiri?
Oare noi nu vom suferi moartea pentru dreptate? S\ nu ne d\m înd\r\t,
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camarazi! S\ ne lupt\m cu diavolul! Trupurile noastre nu sunt decât trupuri!
S\ nu le cru]\m! Pentru c\ trebuie negre[it s\ murim, s\ murim ca s\
tr\im!» (cei patruzeci de mucenici se încurajau unul pe altul [i ziceau
acestea – n.n.)”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a XIX-a, VI,
în PSB, vol. 17, p. 539)

„Noi în teama de robie ne veselim [i sub amenin]area mor]ii râdem”.
(Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, cartea a VII-a, I, 5, în PSB,
vol. 72, p. 298) 

„Pe când erau cu to]ii du[i la moarte, venind mai marele magilor, îi întreba
pe ei dac\ vor s\ tr\iasc\ [i s\ aduc\ închinare regelui, [i soarelui. {i cum
nici unul nu alegea asemenea via]\, c\l\ii preg\teau martiriul mor]ii.
Simion, care era de fa]\, îi îmb\rb\ta pe to]i [i vorbea despre înviere [i
evlavie [i, folosind credin]a din Sfânta Scriptur\90, spunea: «Adev\rata via]\
este s\ mori astfel, iar negarea lui Dumnezeu este moarte sigur\; ad\ugând
c\, dup\ pu]in timp, chiar f\r\ interven]ia nim\nui, va surveni moartea.
Acesta este sfâr[itul inevitabil al tuturor muritorilor, dup\ aceasta îns\ d\inuirea
nu este la fel pentru to]i, ci oarecum dup\ felul cum oamenii au f\cut s\
prevaleze ra]iunea în via]a lor, a celor care [i-au rânduit bine darurile [i
primesc f\r\ s\ crâcneasc\ r\ul loviturilor. Dar dintre toate lucrurile bune,
nimic nu este mai mare [i mai fericit decât s\ alegi a muri pentru Dumnezeu».
Spunând acestea, [i parc\ înv\]ându-i pe fiii s\i cum se cuvenea ca fiecare
s\ fie instruit în întrecerile sfinte, Simion înainta voios spre moarte. {i dup\
ce c\l\ul îi omorâse pe cei o sut\, la urm\ a venit la Simion, la Abedeealla
[i la Anania: amândoi b\trâni, cu p\rul alb, numi]i în timp ce p\storea Simion
în Biseric\, prin[i [i pu[i în lan]uri odat\ cu el (Sozomen, II, 9).

Atunci Pusicius, care era acolo ca mai mare peste to]i angaja]ii regelui,
v\zându-l pe Anania cum tremura pe când se preg\tea s\ moar\, spuse:
«Închide pu]in ochii, b\trâne, [i fii sigur c\ în curând Îl vei vedea la fa]\
pe Hristos»”. (Casiodor, Istoria bisericeasc\ tripartit\, cartea a III-a,
capitolul II, în PSB, vol. 75, p. 114)

 

90 Chiar dac\ Sfânta Scriptur\ îi este familiar\ pacientului, ea ar putea fi (re)citit\ diferit
în contextul experien]ei de boal\. Din perspectiva propriei sale boli, el poate în]elege
diferit darul [i planul pedagogic al lui Dumnezeu. De[i, ca [i Hristos pe cruce, s-ar putea
întreba: „Dumnezeul meu, de ce m-ai p\r\sit?”, ar putea descoperi treptat c\ nu se termin\
totul cu teribila moarte pe cruce, ci, dincolo de aparen]e, învierea se arat\, în chip tainic:
„Ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din
mor]i, prin slava Tat\lui, a[a s\ umbl\m [i noi întru înnoirea vie]ii” (Rom. 6, 4). – n.n.
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„Se spune c\ atunci o mul]ime f\r\ num\r de cre[tini au pierit prin sabie:
pe unii îi g\seau ascun[i magii, c\utându-i cu sârg prin ora[e [i ad\posturi,
al]ii îns\, f\r\ s\ spun\ nimic, se predau singuri, de bun\ voie, ca s\ nu se
cread\ c\, prin t\cerea lor, se lep\dau de Hristos”. (Casiodor, Istoria bisericeasc\
tripartit\, cartea a III-a, capitolul II, în PSB, vol. 75, p. 115)

„Trebuie s\ relatez [i ceva deosebit ce s-a petrecut în Edesa Mesopotamiei.
În ora[ul acesta se afla biserica apostolului Toma, nu mai pu]in vestit\
decât împodobit\. În ea, pentru respectul ce i se ar\ta, se ]ineau deseori
întruniri. Voind s\ o vad\ împ\ratul, [i [tiind c\ acolo se întrunesc to]i cei
care îi sunt odio[i, se spune c\ l-a lovit cu mâna pe prefect pentru c\ nu au
fost izgoni]i de acolo ortodoc[ii. {i cum prefectul, suportând jignirea, se
str\duia împotriva voin]ei lui s\ ]in\ seama de indignarea împ\ratului (c\ci
nu voia s\ duc\ la moarte atâ]ia oameni), a trimis vorb\ pe ascuns s\ nu mai
r\mân\ nimeni în biserica aceea. Dar nimeni nu a dat aten]ie nici sfatului
[i nici amenin]\rii lui. A doua zi au venit cu to]ii în mare num\r la locul
predicii. Cum prefectul se îndrepta spre biseric\ cu numeroase for]e armate,
ca s\ duc\ la îndeplinire porunca împ\ratului, o biat\ femeie, pe care se
vedea s\r\cia, tr\gându-i fiul de mân\ [i îndreptându-se c\tre biserica
aceea, l-a împiedicat pe prefect s\-[i îndeplineasc\ sarcina. Prefectul, indignat,
a poruncit s\ fie adus\ la el femeia [i i-a spus: «Femeie nenorocit\, încotro
alergi f\r\ ru[ine? Ea spuse: Unde se gr\besc [i al]ii. Iar el: N-ai auzit c\
prefectul are s\-i omoare acolo pe to]i pe care îi va g\si? Am auzit [i de
aceea m\ gr\besc ca s\ m\ aflu acolo printre ei. {i unde îl târ\[ti pe acest
biet copila[»? Atunci femeia spuse: «Ca s\ merite [i el s\ suporte martiriul».
Când b\rbatul acela a auzit acestea, s-a gândit la voin]a celor care se
adunau acolo. {i ducându-se de îndat\ la împ\rat, l-a încuno[tin]at c\
sunt preg\ti]i cu to]ii s\ primeasc\ moartea pentru credin]a lor; [i a
ad\ugat c\ e lipsit de ra]iune s\ omoare atâ]ia oameni într-un timp a[a de
scurt. Spunându-i acestea i-a potolit mânia împ\ratului. {i în felul acesta
cei din Edesa au sc\pat de furia împ\ratului. (Socrate, IV; 14)”. (Casiodor,
Istoria bisericeasc\ tripartit\, cartea a VII-a, capitolul XXII, în PSB, vol. 75,
p. 301-302)

„Hormisdas era un mare nobil la per[i, care avusese pe tat\l s\u prefect.
Când regele a aflat c\ acesta este cre[tin, a cerut s\-i fie adus [i i-a poruncit
s\ t\g\duiasc\ pe Dumnezeu Mântuitorul. Dar el a r\spuns: «Nu gânde[ti
nici drept, nici folositor, împ\rate. C\ci cel care este înv\]at s\ nege cu u[urin]\
[i s\ dispre]uiasc\ pe Dumnezeul tuturor, dispre]uie[te foarte u[or [i pe
împ\rat, care este el însu[i o parte a naturii muritoare. {i dac\ este demn
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de cel mai mare chin cel care dispre]uie[te sceptrul t\u, împ\rate, merit\
s\ fie dat tuturor chinurilor cel ce neag\ pe Creatorul a toate»”. (Casiodor,
Istoria bisericeasc\ tripartit\, cartea a X-a, capitolul XXXI, în PSB, vol. 75,
p. 418)

„Dup\ ce a trecut un an, faptele lui (ale diaconului Veniamin – n.n.)
au fost aduse la cuno[tin]a regelui. Adus la el, i-a poruncit s\ t\g\duiasc\
pe Dumnezeul adev\rat pe care-L adora. Dar el l-a întrebat pe rege,
zicând: «De ce cinste este vrednic cel care, p\r\sindu-[i ]ara sa, se pune în
slujba altei ]\ri str\ine?». {i când regele a r\spuns: «Este vrednic de moarte
[i de cel mai crud supliciu, prea în]eleptul b\rbat a zis: De ce a[adar s\ nu
sufere pe drept omul care, p\r\sind pe Creatorul [i F\c\torul lumii, pe
Cel ce d\ via]\ [i mântuire, vrea s\ zeifice pe unul din slujitorii Lui [i s\-i acorde
mai degrab\ acestuia cultul datorat?». Înfuriat de aceste cuvinte, regele a
poruncit s\ se ascut\ dou\zeci de trestii [i s\ i se înfig\ sub unghiile
degetelor de la mâini [i de la picioare”. (Casiodor, Istoria bisericeasc\
tripartit\, cartea a X-a, capitolul XXXIII, în PSB, vol. 75, p. 419)

„Le era de-ajuns (macabeilor – n.n.) pentru înt\rire încredin]area c\
ochiul lui Dumnezeu vegheaz\ asupra celor care îndur\. (...). Ce bine ar
fi s\ spunem [i noi, dac\ am ajuns în astfel de încerc\ri, cuvintele pe care
le rosteau [i ei între ei: «Domnul Dumnezeu ne prive[te [i ne mângâie cu
adev\rat pe noi!» (II Mac. 7, 6)”. (Origen, Exorta]ie la martiriu, cap. XXIII,
în PSB, vol. 8, p. 370)

„{i al treilea (Macabeu – n.n.), negândindu-se deloc la suferin]e [i
dispre]uindu-le din iubire pentru Dumnezeu, «cerându-i-se limba, îndat\
a scos-o [i mâinile cu îndr\zneal\ le-a întins, [i a zis viteje[te: Din cer le-am
dobândit [i pentru legile Lui nu ]in seam\ de ele, pentru c\ n\d\jduiesc c\
de la El iar\[i le voi dobândi (II Mac., 7, 11), a[a cum le înapoiaz\
Dumnezeu lupt\torilor pentru credin]a fa]\ de El».

Tot a[a a fost chinuit [i cel de al patrulea îndurându-[i caznele [i
spunând c\: «bine este a muta n\dejdile cele de la oameni [i a a[tepta pe
cele de la Dumnezeu, c\ noi iar vom învia prin El», înviere de care tiranul
nu se va bucura, c\ci el nu va învia spre via]\ (II Mac. 7, 14), ci spre ocar\
[i ru[ine ve[nic\”. (Origen, Exorta]ie la martiriu, cap. XXV, în PSB, vol. 8,
p. 371)

„Dac\ [i perii capului cuiva sunt num\ra]i [i, în primul rând, desigur,
ai celor care sunt chinui]i pentru Iisus, atunci vom m\rturisi pe Fiul lui
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Dumnezeu în fa]a celor ce sunt oameni, iar nu dumnezei, pentru ca Acela
pentru care vom da m\rturie s\ ne r\spund\, m\rturisind despre noi în
fa]a lui Dumnezeu [i Tat\l S\u [i m\rturisind în ceruri pe cel care L-a
m\rturisit pe El pe p\mânt”. (Origen, Exorta]ie la martiriu, cap. XXXIV,
în PSB, vol. 8, p. 380)

„S-au smerit (martirii – n.n.) atunci sub mâna cea puternic\ prin care
sunt în\l]a]i acum (I Pt. 5, 6), atunci pe to]i îi ap\rau, pe nimeni nu
osândeau; pe to]i îi dezlegau [i pe nimeni nu legau (Mt. 16, 19; 18, 18).
Se rugau [i pentru cei care-i chinuiau cumplit ca [i {tefan martirul cel
des\vâr[it care zicea: «Doamne, nu le socoti lor p\catul acesta» (Fap. 7, 60).
Or, dac\ el se rugase pentru cei care-l ucideau cu pietre, atunci cu atât mai
mult s-a rugat pentru fra]i.

{i dup\ câteva cuvinte referatul continu\ astfel: «Din cea mai curat\
dragoste au luptat ei lupta cea mai grea împotriva vr\jma[ului91 pentru ca
odat\ strâns\ de gât fiara s\ sloboad\ afar\ teferi pe cei despre care ea-[i
închipuise c\ i-a înghi]it de tot. C\ci ei nu se ar\tau trufa[i fa]\ de cei c\zu]i
(Gal. 6, 4), ci printr-o milostivire cu adev\rat p\rinteasc\ mai curând le-au
f\cut parte din bunurile pe care le aveau din bel[ug, v\rsând pentru ei lacrimi
bogate înaintea Tat\lui.

Via]a au cerut-o [i li s-a dat (Ps. 20, 4), iar ei au împ\rt\[it-o [i celor
de aproape atunci când s-au întors la Domnul cu totul biruitori. {i întrucât
totdeauna au iubit pacea [i pe noi mereu spre pace ne-au îndrumat, de
aceea s-au [i dus la Dumnezeu cu pace f\r\ s\ fi l\sat mamei jale [i nici
fra]ilor tulburare [i lupt\, ci l\sându-le doar bucurie, pace, în]elegere [i
dragoste» (Gal. 5, 22).

Aceast\ istorisire despre dragostea pe care ferici]ii martiri o aveau fa]\
de fra]ii c\zu]i poate fi de folos din pricina purt\rii neomene[ti [i f\r\ de
mil\ a celor care s-au ar\tat mai târziu lipsi]i de îndurare fa]\ de m\dularele
lui Hristos”. (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc\, cartea a cincea, II, 5-8,
în PSB, vol. 13, p. 192)

„Celelalte femei, anume venerabila Mercuria, cea înaintat\ în vârst\,
precum [i Dionisia, cea cu copii mul]i, dar care nici pe copii nu-i iubea mai
mult decât pe Domnul, au murit f\r\ ca s\ fi fost schingiuite mai înainte,
ci li s-a t\iat capul direct întrucât prefectul însu[i s-a ru[inat s\ le chinuie
mai mult c\ci î[i d\duse seama c\ a fost învins de ni[te femei”. (Eusebiu
de Cezareea, Istoria bisericeasc\, cartea a [asea, XLI, 18, în PSB, vol. 13, p. 262)

91 Not\ Pr. Bodogae: Adic\ împotriva diavolului. (n. s. 67, p. 192)
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„Înainte ca cineva s\ fi pus mâna pe ei, s-au gr\bit ei în[i[i s\ urce pe
locul de judecat\, declarând c\ [i ei sunt cre[tini, încât pe guvernator [i pe
cei din completul de judecat\ i-a apucat frica, a[a c\ pe m\sur\ ce cre[tea
curajul în cei care erau judeca]i, în aceea[i m\sur\ sc\dea acest curaj în cei
care judecau. De aceea cre[tinii ie[eau triumf\tori din sala de judecat\,
bucurându-se c\ au putut m\rturisi pe Hristos, «f\cându-i biruitori în
Hristos» (II Cor. 2, 14)”. (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc\, cartea
a [asea, XLI, 23, în PSB, vol. 13, p. 263) 

„... cel mai str\lucit praznic a fost cel pe care l-au [tiut preg\ti martirii
cei des\vâr[i]i, care-]i f\ceau impresia c\ sunt chema]i la un osp\] ceresc”.
(Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc\, cartea a [aptea, XXII, 4, în PSB,
vol. 13, p. 291)

„În privin]a muceniciei de care a fost învrednicit de trei ori fericitul
Pavel, cum a[ putea-o descrie cu toat\ cuviin]a? El fusese osândit la
moarte în aceea[i or\ cu celelalte dou\ fecioare [i prin aceea[i sentin]\.
Înainte de pronun]area hot\rârii el a cerut celui care urma s\-i taie capul
s\-i acorde doar o singur\ clip\. 

Dup\ ce i s-a îng\duit, el a cerut cu glas tare lui Dumnezeu s\ dea
iertare tuturor celor din neamul s\u, rugându-L ca s\ le dea cât mai
curând pace [i libertate; apoi a cerut pentru evrei ca ei s\ fie primi]i de
Dumnezeu prin mijlocirea lui Hristos, dup\ care a cuprins în aceea[i
rug\ciune [i pe samarineni [i, în sfâr[it, s-a rugat ca [i cei care se aflau înc\
în r\t\cire [i în necunoa[terea lui Dumnezeu s\ vin\ la cuno[tin]a
adev\rului [i a credin]ei (I Tim. 2, 4), dup\ cum tot a[a n-a uitat nici
mul]imile amestecate care se aflau în jurul lui.

Iar la urm\ de tot, o, mare [i negr\it\ bun\tate! S-a rugat [i pentru
judec\torul care l-a osândit la moarte, pentru împ\ra]i [i pentru cel care
avea s\-i taie în curând capul. În toate acestea se ruga a[a, încât s\ fie auzit
de c\l\u [i de to]i cei afla]i în jur, cerând lui Dumnezeu s\ nu li se pun\ la
socoteal\ p\catul pe care-l fac (Fap. 7, 60).

{i deoarece rostea aceste rug\ciuni [i altele asemenea cu glas tare,
aproape to]i erau convin[i c\ el a fost omorât nevinovat, plin de mil\ [i de
lacrimi. Apoi aducându-[i în ordine hainele, potrivit legii, [i dezgolindu-[i
gâtul pe care avea s\-l taie sabia, s-a împodobit cu cununa unei mucenicii
dumnezeie[ti”. (Eusebiu de Cezareea, Martirii din Palestina, VIII, 9-12,
în PSB, vol. 13, p. 408-409)
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„Ce s\ spunem de neuitatele cuvinte rostite de ace[ti oameni dumne-
zeie[ti, prin care, f\r\ s\ le pese prea mult de suferin]e, ei r\spundeau cu o
fa]\ surâz\toare [i vesel\ la întreb\rile judec\torului, zâmbindu-i curajos
în timpul tortur\rii [i dezarmându-l adeseori? De fapt, când li se cerea s\
declare din ce ]ar\ se trag, ei se fereau s\ numeasc\ cetatea lor p\mân-
teasc\, indicând pe cea adev\rat\, spunând c\ sunt din Ierusalim, prin
care în]elegem cetatea cereasc\ a lui Dumnezeu, spre care se gr\beau.

Adeseori mai r\spundeau [i unele lucruri ce nu puteau fi în]elese de
judec\tori care nu erau introdu[i în adev\rurile cele sfinte, care pentru ei
erau foarte limpezi. De aceea se [i sup\ra judec\torul adeseori [i se mânia,
scornind, în tulburarea lui, mereu alte [i alte procedee de cazn\, ca s\ nu
se dea b\tut, cu toate c\ adeseori el a fost nevoit s\ se dea învins”.
(Eusebiu de Cezareea, Martirii din Palestina, XI, 1-j, k, în PSB, vol. 13,
p. 415)

„Mucenicul nu vedea primejdiile, ci cununile; nu tremura în fa]a
loviturilor, ci num\ra recompensele; nu se uita la c\l\ii care îl chinuiau
aici jos pe p\mânt, ci vedea cu mintea pe îngeri, care-l aplaudau sus; nu se
uita la vremelnicia chinurilor, ci la ve[nicia r\spl\]ilor”. (Sf. Vasile cel
Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a XVII-a, I, în PSB, vol. 17, p. 520)

„Celor care îl sf\tuiau (pe mucenicul Gordie – n.n.) s\-[i t\g\duiasc\
credin]a cu limba, le r\spundea:

«Limba zidit\ de Hristos nu poate rosti ceva împotriva Ziditorului. C\ci
cu inima credem spre îndrept\]ire, iar cu gura m\rturisim spre mântuire (...)»
(Rom. 10, 10)”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a XVIII-a,
VII, în PSB, vol. 17, p. 531)

„Atunci a poruncit (împ\ratul prigonitor Antioh – n.n.) s\ fie dus la
cazne cel mai mare dintre fra]i, dar acesta a gr\it râzând92: «Bine c\ p\strezi
ordinea de vârst\. Dar cum î]i po]i închipui c\ noi vom c\lca Legea lui
Dumnezeu? Iat\, noi suntem gata cu to]ii s\ murim pentru ap\rarea
credin]ei noastre. M\ bucur c\ începi cu mine. Ce vrei s\ mai [tii de la
noi, tirane? Î]i m\rturisesc c\ noi ne închin\m numai lui Dumnezeu celui
Atotputernic. S\ iei seama la ce anume vom face cu to]ii. Dar dac\ tu ]ii
cu atâta înc\p\]ânare s\ afli adev\rul, atunci, la rândul nostru, de ce n-am
socoti [i noi c\ trebuie s\-l ap\r\m cu toat\ puterea? Ce mai încoace-încolo?

92 Sunt cuvintele celui dintâi dintre fiii preotului Eleazar, ce au suferit moarte mar-
tiric\ – n.n.
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Î]i stau la îndemân\ tot felul de cazne; s\ [tii îns\ c\ adev\rata credin]\ va
birui furia s\lb\ticiei. Po]i s\-mi iei via]a, dar credin]a nu!»”. (Sf. Ambrozie
al Milanului, Despre Iacob [i despre via]a cea fericit\, cartea a doua, 46, în PSB,
vol. 52, p. 290-291)  

„«Dumnezeu toate le cerceteaz\, toate le vede, nu-i nici o nelegiuire
care s\ poat\ fi t\inuit\ de Judec\torul a toate, Care cunoa[te toate
înainte chiar de a se fi petrecut ele. Dar de ce s\ tot spunem vorbe? R\nile
sunt mai gr\itoare: r\nile, chiar dac\ le acoperim, cicatricea, chiar dac\ o
extirp\m, totu[i credin]a n-o putem ascunde. A[a încât nu te po]i l\uda
c\, t\indu-mi limba, faci cu neputin]\ m\rturisirea laudei. Destul L-am
l\udat pân\ acum pe Domnul prin cuvânt; de acum încolo s\-L l\ud\m
prin suferin]\93»”.(Sf. Ambrozie al Milanului, Despre Iacob [i despre via]a
cea fericit\, cartea a doua, 50, în PSB, vol. 52, p. 293)   

„«Dar, zici tu, [i printre dân[ii (printre unii filosofi – n.n.) au fost mul]i
care au dispre]uit moartea». {i cine sunt aceia, spune-mi? Poate cel ce a
b\ut otrava (filosoful Socrate – n.n.)? Dar de voie[ti, eu pot s\-]i ar\t mii
de ace[tia în Biserica lui Hristos. Când prigoana se ridica asupra lor, dac\
ar fi trebuit cu to]ii s\ bea otrav\ [i s\ moar\ pentru Hristos, cu to]ii ar fi
f\cut-o, [i to]i ar fi fost mai str\luci]i decât acela. De altfel, acela [Socrate]
nefiind st\pân pe sine ca s\ bea sau s\ nu bea, a b\ut; cu voie sau f\r\ de
voie el trebuia s\ p\timeasc\ acestea, ceea ce nu a fost faptul vreunei
b\rb\]ii, ci a silirii. Chiar [i tâlharii [i ucig\torii, în urma hot\rârii judec\-
torilor au p\timit poate [i mai grozav decât acela. Printre noi este îns\ cu
totul dimpotriv\, c\ci mucenicii n-au suferit f\r\ de voia lor, ci cu buna
lor voire, st\pâni fiind a p\timi sau nu, [i deci au ar\tat o b\rb\]ie mai
tare decât orice diamant. A[adar, nu este nimic de mirare c\ acela a b\ut
otrava, când nici nu era st\pân pe sine de a nu bea [i când ajunsese la cea
mai înaintat\ b\trâne]e – c\ci spunea c\ el era de [aptezeci de ani – când
el dispre]uia via]a, dac\ aceasta înseamn\ a dispre]ui, ceea ce eu n-a[ zice,
[i cred c\ nimeni altul n-ar zice-o. Tu îns\ arat\-mi pe cineva stând viteje[te
în cazne [i munci pentru buna-cinstire, precum eu ]i-a[ putea ar\ta mii [i
mii de ace[tia în lumea întreag\. Cine, fiindu-i smulse unghiile de la mâini
[i de la picioare, a suferit cu b\rb\]ie? Cine a r\bdat cu vitejie, fiindu-i
dezr\d\cinate arterele? Cine a suferit cu vitejie, fiindu-i desp\r]it trupul de
cap? Cine, fiindu-i oasele sf\râmate? Cine, fiind pus necontenit pe j\ratic?

93 Din cuvintele unuia dintre cei [apte fii ai preotului Eleazar, ce au primit cununa
muceniciei –  n.n.
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Cine, fiind aruncat în c\ldarea cea de pe foc? Arat\-mi de acestea. A muri
cineva prin otrav\ este totuna cu cel ce doarme, c\ci aceast\ moarte se
zice c\ este mai dulce decât somnul. Dac\ îns\ au [i suferit oarecare
munci, totu[i a pierit lauda lor, c\ci s-au pr\p\dit pentru ni[te pricini
urâcioase, unii pentru c\ vorbeau ascult\torilor de cele neîng\duite, al]ii
fiindc\ erau prin[i în fapte necinstite, [i al]ii iar\[i, nefiind vreo pricin\
binecuvântat\, se predau singuri în zadar [i f\r\ scop.

Nu îns\ tot a[a [i printre noi. Pentru aceea toate ale acelora au t\cut,
pe când ale noastre înfloresc [i se împr\[tie în fiecare zi. Ceea ce,
cugetând Pavel, zicea «c\ ceea ce este slab al lui Dumnezeu, mai tare decât
oamenii este»”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei
întâi c\tre Corinteni, omilia IV, p. 38-39)

„«Dac\ ni[te prin[i de r\zboi [i robi [i tineri, au ar\tat înainte de har
atât de mare filosofie», spunea mucenicul, «de ce iertare am fi noi vrednici,
când nu putem s\ s\vâr[im nici virtutea lor?»

Gândindu-se la toate acestea, sfântul râdea de viclenia diavolului,
dispre]uia [iretlicul lui [i nu se pleca înaintea celor pe care le vedea”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Cuvânt de laud\ la Sfântul Mucenic Lucian, II, în vol.
Predici la s\rb\tori împ\r\te[ti [i cuvânt\ri de laud\ la sfin]i, p. 291)

„Mucenicii c\lcau pe j\ratec ca pe ]\rân\, se uitau la m\ri [i la valuri
ca la livezi înflorite, alergau spre t\i[ul sabiei ca la diademe [i cununi, [i-[i
b\teau joc de orice pedeaps\, nu numai prin aceea c\ o îndurau cu curaj,
ci [i prin aceea c\ o primeau cu pl\cere [i cu mult\ dragoste”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Omilie de laud\ la Sfin]ii Mucenici Iuventin [i Maximin care au
suferit mucenicia pe timpul lui Iulian Apostatul, I, în vol. Predici la s\rb\tori
împ\r\te[ti [i cuvânt\ri de laud\ la sfin]i, p. 356)

„Cunoscut-a]i în ziua aceea câte s-au pornit asupra noastr\, arme,
mânie de osta[i [i foc mai mare, [i noi pe la cur]ile împ\r\te[ti mergem [i
ne-am f\cut de toat\ minunea în toat\ lumea. Iar pentru darul lui Dum-
nezeu nici una din acelea nu ne-au îngrozit, pentru ce? C\ nici una din
r\ut\]ile acestea nu sunt amare, pentru c\ ce este r\u în lume? Nimic; vei
zice moartea, dar moartea nu este r\u, c\ci curând mergem la ad\postirea
cea f\r\ de iarn\. Dar ce? R\pirea avu]iei? Gol am venit, gol m\ voi duce.
Dar ce? Scoaterea din p\mântul lui? Al Domnului este p\mântul [i
plinirea lui. Dar, ce este r\u, necazul? «Bucura]i-v\ [i v\ veseli]i, c\ plata
voastr\ mult\ este în ceruri, când vor zice tot cuvântul r\u împotriva
voastr\». Pentru c\, de[i m\ duceam, nu era batjocorire aceea”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, în vol. M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur, p. 12)
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„Eu, când am fost izgonit din ora[, n-am gândit a[a, ci îmi spuneam:
«Dac\ vrea împ\r\teasa s\ m\ surghiuneasc\, surghiuneasc\-m\! Al
Domnului este p\mântul [i plinirea Lui (Ps. 23, 1). Dac\ vrea s\ m\
ferestruiasc\, ferestruiasc\-m\! Isaia îmi este pild\! (cf. Evr. 11, 37). Dac\ vrea
s\ m\ înece în mare, mi-aduc aminte de Iona (cf. Iona 1, 15). Dac\ vrea
s\ m\ arunce în cuptor, am pe cei trei tineri care au suferit la fel (cf. Dan. 3, 21).
Dac\ vrea s\ m\ dea fiarelor s\lbatice, mi-aduc aminte de Daniel, care a
fost aruncat în groapa cu lei (cf. Dan. 6, 17). Dac\ vrea s\ m\ omoare cu
pietre, omoare-m\! Am pe {tefan, întâiul mucenic (cf. Fap. 7, 58). Dac\
vrea s\-mi ia capul, s\ mi-l ia! Am pe Ioan Botez\torul! (Mc. 6, 27).
Dac\ vrea s\-mi ia averile, s\ mi le ia! Gol am ie[it din pântecele mamei
mele, gol m\ voi întoarce (Iov 1, 21)»”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori c\tre
alte persoane, scrisoarea a 125-a c\tre episcopul Chiriac, aflat [i el în
surghiun, în vol. Scrisorile c\tre persoane oficiale, c\tre diaconi]a Olimpiada,
c\tre alte persoane, Edit. I.B.M.B.O.R., p. 210-211)

Unii cuvio[i se rugau pentru a fi pedepsi]i aici cu boli
spre a sc\pa de ve[nica pedeaps\94

„... A[ternutul lui (al preacuviosului Arhip cel din Honeh – n.n.) era
din pietre ascu]ite, [i zicea: «S\ nu-mi dai, Doamne, s\ m\ bucur pe

94 În anumite epoci s-a nutrit convingerea c\ suferin]a trebuie c\utat\ cu orice pre]
pentru a câ[tiga Împ\r\]ia lui Dumnezeu. Dup\ cum se [tie, Evul Mediu s-a distins prin
c\utarea pedepselor corporale (flagel\ri publice sau individuale). Ortodoxia îns\ sus]ine
c\ omul nu a fost creat s\ sufere, ci s\ se bucure, dup\ cuvântul Domnului: „ca bucuria
Mea s\ fie în voi [i ca bucuria voastr\ s\ fie deplin\” (In. 15, 11). „Se va bucura inima
voastr\ [i bucuria voastr\ nimeni nu o va lua de la voi” (In. 16, 22).

Nu suferin]a perpetu\ este meritorie, nu ea înal]\ sufletul, ci dragostea tr\it\ într-o
astfel de situa]ie dificil\, efortul de a ajunge la o dragoste autentic\: „de a[ da trupul meu
ca s\ fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folose[te” (I Cor. 13, 3). Unii p\rin]i nu se
rugau la Dumnezeu s\ îi fac\ bine, ci s\ îi fac\ mai buni. 

În Hristos, bolnavul cap\t\ certitudinea c\ îi „este de ajuns harul Meu, c\ci puterea
Mea se des\vâr[e[te în sl\biciune” (II Cor. 12, 9) [i c\ „toate le pot întru Hristos, Cel
care m\ înt\re[te” (Filip. 4, 13).

În conversia total\ a fiin]ei, Duhul Însu[i mijloce[te (Rom. 8, 26), deschizând pe bolnav
c\tre un fiat decisiv: „Tat\l nostru ... fac\-se voia Ta”. El ignor\ am\r\ciunea, durerea [i violen]a
bolii, p\trunzându-le de harul lui Dumnezeu Care întoarce binele celor ce-L iubesc. 

Atitudinea spiritualit\]ii ortodoxe fa]\ de boal\ este aceea de încadrare a acesteia în planul
lui Dumnezeu de mântuire a persoanei. Iar dac\ Dumnezeu vede necesar ca unii s\ r\peasc\
Împ\r\]ia mai ales prin r\bdarea bolii [i a suferin]ei, bunii cre[tini nu cârtesc, ci mul]umesc
Domnului pentru aceast\ [ans\ de cur\]ire, de mântuire. Ei doreau s\ se purifice de impurit\]ile
suflete[ti prin suferin]a din aceast\ via]\, pentru a sc\pa de suferin]a viitoare care e ve[nic\
[i de nesuferit – n.n.
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p\mânt nici o zi în toat\ via]a mea!». Î[i ostenea trupul cu privegheri [i niciodat\
nu a avut odihn\, [i zicea c\tre sine: «Rabd\, rabd\, suflete al meu, [i adaug\-]i
în tot locul m\car câte pu]in\ suferin]\, c\ o s\ vrei s\ plângi [i nu o s\ ai
vreme ca s\ te nevoie[ti!»”. (Sf. Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, p. 48)

„Se afla la Chilii un frate, care ajunsese la o smerenie atât de mare,
încât se ruga totdeauna astfel: «Doamne, trimite-mi o boal\, c\ci atunci
când sunt s\n\tos, nu-]i dau ascultare»”. (Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor
pustiei, p. 90) 

„Un frate vie]uia singur la m\n\stirea din pustie, iar rug\ciunea sa era
totdeauna dup\ cum urmeaz\: «Doamne, n-am fric\ de tine, tr\sne[te-m\
sau trimite-mi o alt\ nenorocire sau o boal\ sau un diavol, ca în felul
acesta sufletul meu nesim]itor s\ cunoasc\ frica de Tine». Acestea erau cu-
vintele sale [i se mai ruga astfel la Dumnezeu: «{tiu c\ este cu neputin]\
s\ cap\t iertarea Ta, c\ci am p\c\tuit mult împotriva Ta, St\pâne; dar dac\
ar fi cu putin]\, prin marea Ta mil\ iart\-m\ [i dac\ acest lucru nu este cu
putin]\, atunci, pedepse[te-m\ aici jos pe p\mânt, St\pâne [i nu-mi da
mie pedeaps\ acolo sus. {i dac\ [i acest lucru este cu neputin]\, d\-mi o
parte aici [i u[ureaz\-mi acolo; n-ar fi decât o parte neînsemnat\ din
aceast\ pedeaps\; începe a m\ pedepsi chiar de acum, dar nu cu mânia Ta,
Doamne»”. (Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor pustiei, p. 119-120) 

„Petros Botsis (scriitor grec): P\rintele Ieronim (al Eghinei – n.n.) a
avut multe greut\]i [i încerc\ri în via]a lui, mai întâi în satul s\u, apoi la
Locurile Sfinte, la Constantinopol [i în Eghina.

În Eghina a avut o încercare foarte mare. Dar înainte s\ v-o povestesc,
trebuie s\ v\ spun c\ p\rintele Ieronim avea cuno[tin]e practice de
medicin\. {tia anumite alifii [i medicamente care f\ceau mult bine. În
timpul ocupa]iei germane din Grecia, la p\rintele Ieronim a venit un
german. Acesta avea o ran\ la picior [i fusese pe la mul]i doctori, dar nu
se putuse vindeca. Ni[te oameni l-au sf\tuit s\ se duc\ la p\rintele
Ieronim. La început, p\rintele nu a vrut s\ fac\ nimic pentru c\ se temea
s\ nu fie acuzat c\ îi înlocuie[te pe doctori. Dar germanul s-a enervat, a[a
c\ p\rintele a fost nevoit s\ primeasc\. {i, cu adev\rat, i-a vindecat rana.

La plecare, germanul a l\sat în urma sa un proiectil. P\rintele nu l-a
b\nuit niciodat\ c\ ar fi avut inten]ii rele. Nimeni nu [tie ce a fost în
capul lui. Odat\, p\rintele s-a dus în ora[ul Eghina, unde a v\zut un fel de
brichet\ f\cut\ dintr-un obuz asem\n\tor cu acela pe care îl l\sase la el
germanul. Pentru c\ era priceput la foarte multe lucruri – toat\ via]a lui a
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muncit – p\rintele a luat obuzul [i a început s\ lucreze la el încercând s\-l
transforme în aprinz\tor. 

Din p\cate, obuzul era plin [i a explodat, afectându-i serios mâna
stâng\. A r\mas f\r\ sim]ire [i l-au transportat mai întâi la Spitalul din
Eghina [i apoi la Pireu. A[a cum ne-a spus maica Eupraxia, care a stat
mul]i ani al\turi de el, mai ales în ultima parte a vie]ii sale, din ziua
accidentului spunea mereu: «Slav\ Domnului, slav\ Domnului». La
Spitalul din Pireu i-au t\iat mâna pentru c\ se infectase. În urma acestui
accident, nu [i-a pierdut numai mâna, ci [i auzul, pe care [i l-a rec\p\tat
în urma interven]iei miraculoase a Sfin]ilor Doctori f\r\ de argin]i.

El însu[i spunea: «Mi-am pierdut mâna. Dumnezeu a îng\duit s\-mi
fie luat\. Se pare c\ nu aveam nevoie de ea. Am cealalt\ mân\. Dac\ vrea
s\ mi-o ia [i pe aceasta, s\ mi-o ia. Iar dac\ vrea s\-mi dea cancer, primesc
bucuros. Numai s\ fie voia lui Dumnezeu [i s\-mi dea [i puterea s\ suport».
Era cu totul dedicat [i credincios lui Dumnezeu. Nu îl însp\imântau sufe-
rin]ele, ci posibilitatea de a fi îndep\rtat de Creatorul s\u. Aceasta era
marea sa grij\ [i preocupare.

P\rintele Ieronim a fost un adev\rat sfânt, fapt care a fost dovedit de
întreaga sa via]\. Îmi aduc aminte cu cât\ r\bdare a suportat crucea bolii.
{i [ti]i c\ a suferit foarte mult. Cancerul pe care l-a avut îi provoca dureri
teribile. Dar niciodat\ nu se plângea. Mereu spunea «Slav\ Domnului». Îl
sl\vea pe Dumnezeu f\r\ încetare”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX,
p. 423-424)

„Odat\ s-a îmboln\vit p\rintele Gherasim Ilie (1904-1933) de la M\-
n\stirea Sih\stria [i i-a zis egumenul:

– S\-]i aducem un doctor, s\ te faci s\n\tos?
Iar el i-a r\spuns cu lacrimi:
– Ierta]i-m\, p\rin]ilor, eu m-am rugat lui Dumnezeu s\-mi dea necaz

[i boal\, numai s\ m\ mântuiesc. Deci, dac\ Dumnezeu a f\cut mil\ cu
mine, eu s\ m\ împotrivesc? L\sa]i-m\ în mâna [i în voia lui Dumnezeu,
c\ boala este spre mântuirea mea”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul
românesc, p. 526) 

„... fiind suferind de reumatism, i-a zis ucenicul:
– P\rinte Damian95, nu voie[ti s\ faci ni[te b\i, c\ tare e[ti bolnav?

95 Protagonistul acestei atitudini paradigmatice este monahul Damian }âru de la M\-
n\stirea Secu-Neam] (1892-1964) – n.n.
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– Ei, p\rinte Nicodim! Boala vine pentru p\catele mele. Dac\ vreau
s\ scap de boal\, r\mân cu p\catul. Deci, mai bine primesc cu r\bdare tot
ce-mi d\ Dumnezeu”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc,
p. 622)

Rug\ciunea de mijlocire la Dumnezeu a celor bolnavi [i
pentru cei bolnavi96 

„S\ m\ prime[ti în rug\ciunile Tale [i s\ rogi pe Domnul s\ nu m\
p\r\seasc\, [i, dup\ cum m-a scos din primejdiile prin care am trecut, a[a
s\ m\ mântuie [i de altele care ar mai putea da peste mine, întru m\rirea
numelui Celui în Care ne-am pus n\dejdea”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole,
epist. 157, în PSB, vol. 12, p. 345)

„... cuprinde pe to]i în comuniunea rug\ciunilor97. Într-adev\r de mare
ajutor sunt cei care pot îmblânzi pe Dumnezeu prin rug\ciunile lor! F\ [i
Dumneata lucrul acesta f\r\ încetare. C\ci [i în vremea cât tr\im în trup
rug\ciunea ne este de mare folos, iar când plec\m de aici ea ne serve[te
drept provizie pentru veacul ce va veni”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole,
epist. 174, în PSB, vol. 12, p. 365-366)

„Nu uita nici de mine, dar îndeosebi roag\-te pentru Biseric\”. (Sf.
Vasile cel Mare, Epistole, epist. 231, în PSB, vol. 12, p. 478)

 

„... Cu cei ce p\timeau de vreo boal\, (Cuviosul Antonie – n.n.) p\timea
împreun\ [i se ruga împreun\ cu ei. {i de multe ori [i în multe cazuri
Domnul îl asculta. Dar nici când era auzit nu se trufea, nici când nu era

96 Omul nu este un obiect inert asupra c\ruia Dumnezeu Î[i exercit\ puterea divin\, ci un
fiu iubit, creat dup\ chipul lui Dumnezeu, cu voca]ia de a deveni [i dup\ asem\nare cu Acesta.
Din marea iubire fa]\ de om - regele crea]iei, Hristos Domnul ac]ioneaz\ imediat în atotpu-
ternicia Sa. Fiul lui Dumnezeu nu face minuni care fie I-ar sl\vi Persoana, fie ar constrânge pe
om la o credin]\ servil\. Hristos este [i vizitator, [i gazd\, a[a cum Se descoper\ în casa unde a
înserat al\turi de ucenicii Luca [i Cleopa în drum spre Emaus (Lc. 24, 29-30). Hristos este
prezent acolo unde este [i bolnavul, iar întâlnirea se propune [i poate fi refuzat\. De aceea El
r\mâne într-o a[teptare smerit\ [i autentic\ (Apoc. 3, 20). Prin Hristos se stabile[te o comu-
nicare între cel bolnav [i imensa Via]\ care este în Dumnezeu, o Via]\ care nu a[teapt\ decât
s\ fie dorit\ pentru a intra în om [i a-l izb\vi. De aceea a[teapt\ rug\ciunile noastre înso]ite de
credin]\ puternic\, fapte bune [i un suflet purificat prin c\in]\ [i m\rturisire (spovedanie).
C\ci Dumnezeu nu poate s\-l salveze pe om [i s\-l mântuiasc\ f\r\ consim]\mântul [i
participarea acestuia – n.n.

97 Sfântul Vasile se adresa în aceast\ scrisoare, unei v\duve, în anul 374 – n.n.
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auzit nu cârtea. Ci pururea el mul]umea Domnului, iar pe cei ce p\timeau
îi îndemna la îndelung\ r\bdare [i le f\cea cunoscut c\ t\m\duirea nu vine
nici de la el [i în general nu de la oameni, ci numai de la Dumnezeu, Care
o d\ când voie[te [i celor ce voie[te. Cei ce continuau s\ p\timeasc\
primeau astfel ca pe un leac cuvintele b\trânului, înv\]ând s\ nu se
descurajeze, ci mai degrab\ s\ fie cu îndelung\ r\bdare; iar cei ce erau
vindeca]i erau înv\]a]i s\ nu mul]umeasc\ lui Antonie, ci numai lui
Dumnezeu”. (Sf. Atanasie cel Mare, Via]a Cuviosului P\rintelui nostru
Antonie, LV, în PSB, vol. 16, p. 225)

„... O fecioar\ oarecare din Busiris, de la Tripole, suferea de o boal\
grea [i foarte urât\. C\ci lacrimile ei [i scursorile nasului [i ni[te sucuri ce-i
ie[eau din urechi se umpleau îndat\ de viermi; iar trupul îi era paralizat, iar
ochii nu-i erau cum trebuie. P\rin]ii ei aflând de monahii care mergeau la
Antonie [i crezând în Domnul care a vindecat pe femeia ce suferea de
curgerea sângelui (Mt. 9, 20), îi rugar\ s\ primeasc\ s\ mearg\ cu ei [i
fiica lor. Ace[tia nevrând, p\rin]ii fetei au r\mas în afara muntelui la
Pafnutie M\rturisitorul [i monahul. {i intrând aceia la Antonie, când voiau
s\-i spun\ despre fecioara, el le-a luat-o înainte [i le descrise boala copilei
[i cum au c\l\torit ei. Apoi rugându-l ace[tia s\ îng\duie [i acelora s\
intre, nu îng\dui aceasta, dar zise: «Duce]i-v\ [i de n-a murit, o ve]i afla
vindecat\. C\ci nu-mi este încuviin]at\ mie isprava, ca s\ vin\ la un om
s\rman ca mine, ci vindecarea apar]ine Domnului, Care face în tot locul
mila Lui cu cei ce-L cheam\ pe El. Ci fata rugându-se, iat\ c\ Domnul a
ascultat-o, [i mie mi-a f\cut cunoscut\ iubirea Lui de oameni, care va
vindeca boala ei, fiind înc\ ea acolo». {i s-a f\cut minunea. C\ci ie[ind ei
au aflat pe p\rin]i bucurându-se [i pe copil\ s\n\toas\”. (Sf. Atanasie cel
Mare, Via]a Cuviosului P\rintelui nostru Antonie, LVII, în PSB, vol. 16,
p. 225-226)

„Nu poruncind vindeca Antonie, ci rugându-se [i chemând numele lui
Hristos, spre a fi tuturor v\dit c\ nu era el cel ce f\cea aceasta, ci Domnul,
Care Î[i ar\ta iubirea de oameni prin Antonie [i vindeca pe cei ce p\timeau98.
A lui Antonie era numai rug\ciunea [i nevoin]a, de dragul c\reia [ezând

98 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Cine cheam\ numele lui Hristos cu credin]\ neclintit\ pentru
al]ii se dep\[e[te pe sine [i se pune în leg\tur\ cu Dumnezeu Cel transcendent, dar în
acela[i timp în comuniune cu semenii s\i. Cine face specula]ii ra]ionale r\mâne în cadrul
imanen]ei sale ra]ionale [i individuale. Nu cunoa[te prin experien]\ planul mai presus de
lume al puterilor dumnezeie[ti [i nu iese din închisoarea egoismului s\u. (n. s. 63, p. 240).
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în munte, se bucura de vederea celor dumnezeie[ti”. (Sf. Atanasie cel Mare,
Via]a Cuviosului P\rintelui nostru Antonie, LXXXIII, în PSB, vol. 16, p. 236)

 

„}i se recomand\ îns\ în mod special s\ te rogi [i pentru to]i oamenii
(I Tim. 2, 1 [i urm.), adic\ pentru tot trupul, pentru toate rudele mamei
tale, în care se vede semnul dragostei reciproce. C\ci dac\ te rogi pentru
tine, te vei ruga numai pentru tine, [i dac\ to]i se vor ruga numai pentru
ei, este mai mic harul celui ce se roag\ decât al mijlocitorului; dac\, îns\,
fiecare se roag\ pentru to]i, atunci to]i se roag\ pentru fiecare. A[adar, ca
s\ ne în]elegem, dac\ te rogi numai pentru tine, atunci, precum am zis, tu
singur te vei ruga pentru tine; dac\ îns\ te vei ruga pentru to]i, to]i se vor
ruga pentru tine, deci [i tu te afli în toate rug\ciunile. Prin aceasta to]i
avem mare folos, ca, prin fiecare rug\ciune a fiec\ruia în parte, s\ fie
cuprinse dorin]ele tuturor oamenilor. În aceasta nu exist\ nici o trufie, ci
smerenia e mare, iar rodul, mai bogat”. (Sf. Ambrozie al Milanului,
Despre Cain [i Abel, Cartea întâi, VI, 39, în PSB, vol. 52, p. 142)

„Atunci m\ chinuiai cu durerea din]ilor [i când s-a îngreuiat atât de
mult, încât nu puteam vorbi, a coborât în inima mea ideea ca s\ st\ruiesc
pe lâng\ to]i ai mei, care erau de fa]\, ca s\ se roage pentru mine, s\ Te
roage pe Tine, Dumnezeul mântuirii de orice fel. {i am scris acestea pe o
tablet\ de cear\ [i le-am dat ca s\ citeasc\. De îndat\ ce ne-am plecat
genunchii ca rug\tori a fugit acea durere. Dar ce durere? Sau cum a fugit?
M-am speriat, o m\rturisesc, Domnul meu [i Dumnezeul meu, c\ci de la
începutul vie]ii mele eu nu f\cusem aceast\ experien]\. {i mi s-au
strecurat în adâncul sufletului semnele Tale, bucurându-m\ în credin]\,
am l\udat numele T\u ... ”. (Fericitul Augustin, Confessiones – M\rturisiri,
Cartea a IX-a, IV, (12), în PSB, vol. 64, p. 192)

 

„Dac\ e[ti r\bd\tor, pururea te vei ruga cu bucurie”99. (Evagrie Ponticul,
Cuvânt despre rug\ciune, cap. 23, în Filocalia, vol. I, p. 90)

99 Timpul folosit de cel bolnav în rug\ciune „nu este timp pierdut, ci timp înve[nicit,
sfin]it [i aduc\tor de bucurie” († DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori
ale Ortodoxiei. Explor\ri teologice în spiritualitatea liturgic\ [i filocalic\, Ed. Trinitas, Ia[i,
2007, p. 11). 

Disperarea inimii înfrânte îl fac pe bolnav s\ ajung\ la dumnezeiasca milostivire [i la
picioarele Celui R\stignit. Boala îl poate face pe cel suferind s\ se îmbrace în Hristos, îl
face mai receptiv la cuvintele Evangheliei, îl conduce c\tre o via]\ reînnoit\, Hristos
Însu[i coborând în iadul suferin]elor lui [i f\cându-l p\rta[ Învierii Sale. Rug\ciunea permite
progresul perpetuu pe drumul credin]ei [i-L cheam\ pe Fiul lui Dumnezeu s\ Se întrupeze
în cel bolnav [i s\-l transfigureze pân\ la statura b\rbatului des\vâr[it – n.n. 
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„Boala trupului s\ nu ne sl\beasc\ t\ria sufletului…”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Omilii la Facere, omilia XXVIII, VI, în PSB, vol. 21, p. 361)

„E bine s\ nu se îmboln\veasc\ cineva, dar, dac\ se îmboln\ve[te, s\
se roage ca s\ nu-i fie boala spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu”100.
(Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan,
Fragmente din C\r]ile 7 [i 8, în PSB, vol. 41, p. 758)

 
„Iar când cineva este bolnav, atunci trebuie s\ fie cu [i mai mult\

luare-aminte la m\rturia con[tiin]ei, ca s\-[i slobozeasc\ sufletul de toat\
osânda, ca nu cumva ajungându-l sfâr[itul vie]ii s\ se c\iasc\ în de[ert [i s\
se tânguiasc\ ve[nic”. (Sf. Petru Damaschin, Înv\]\turi duhovnice[ti, în
Filocalia, vol. V, p. 128)

 
„Cere prin plâns; caut\ prin ascultare; bate prin îndelung\-r\bdare!”

(Sf. Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[, cuvântul XXVIII, 56, în
Filocalia, vol. IX, p. 416)

„... pomene[te pe Dumnezeu, ca [i El s\ te pomeneasc\ totdeauna. {i
pomenindu-te [i izb\vindu-te, vei lua de la El toat\ fericirea. Nu uita de
El, împr\[tiindu-te în cele de[arte, ca s\ nu uite nici El de tine în vremea
r\zboaielor tale. În vremea când î]i merge bine, fii ascult\tor Lui, ca s\ ai
în necazuri îndr\zneal\ fa]\ de El prin rug\ciunea neîncetat\ c\tre El,
f\cut\ din inim\”101. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e,
cuvântul V, în Filocalia, vol. X, p. 52)

100 Iat\ rug\ciunea filosofului Blaise Pascal, în\l]at\ lui Dumnezeu de pe patul
suferin]ei: „Nu-]i cer nici s\n\tate, nici boal\, nici via]\, nici moarte, ci s\ dispui de
s\n\tatea, de boala, de via]a [i moartea mea pentru slava Ta, pentru mântuirea mea [i
pentru folosul Bisericii [i al sfin]ilor T\i, printre care n\d\jduiesc s\ m\ num\r prin harul
T\u ... F\ ce voie[ti, d\-mi, ia-mi, dar conformeaz\ voin]a mea cu voin]a Ta, pentru c\
nu [tiu ce trebuie s\ cerem. Doamne, nu [tiu decât un lucru: c\ e bine a Te urma [i e r\u
a Te sup\ra” (cf. Preot Prof. Vasile Fernea, Suferin]ele omene[ti – cauze, explica]ii, foloase,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-L\pu[, 2005, p. 138) – n.n.

101 Suntem îndemna]i s\ ne rug\m mult [i în vreme de pace [i de bucurie, [i nu doar la
vreme de încerc\ri, ca s\ nu fim dovedi]i ca ni[te credincio[i de necaz, care-[i amintesc de
Dumnezeu [i se roag\ Lui doar când au nevoie stringent\ [i urgent\ de ajutorul Lui. Noi
trebuie s\ ne ar\t\m ca ni[te fii credincio[i, care sunt ascult\tori în toat\ vremea de tat\l
lor [i comunic\ în permanent cu el. Omul nu trebuie s\ se asemene necuvânt\toarelor
care î[i fac sim]it\ prezen]a [i strig\ la st\pânul lor doar atunci când le r\zbe[te foamea
sau simt durere de vreun fel – n.n. 
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„{i nu încearc\ Dumnezeu pe om peste puterea lui. Dar dac\ nu-i vin în
ajutor rug\ciunile sfin]ilor, omul se face ner\bd\tor din pricina sl\biciunii”.
(Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 385, în Filocalia, vol. XI, p. 389-390)

„«Cerere de rug\ciune [i de ajutor pentru aceea[i boal\ c\tre acela[i
mare B\trân».

R\spuns: Frate mole[it [i cârtitor, de ce te nec\je[ti [i de ce trimi]i
cereri departe, când ai pe Iisus stându-]i aproape [i dorind s\ fie chemat
de tine în ajutorul t\u?102 Strig\ c\tre El: «St\pâne!», [i-]i va r\spunde. Atinge
ciucurele hainei Lui (Mt. 9, 20) [i-]i va vindeca nu numai aceast\ boal\, ci
toate patimile. Dac\ mintea ta ar fi unde trebuie, nici mu[c\turile [erpilor
venino[i [i ale scorpiilor n-ar putea ajunge la sim]irea durerilor trupului103.
«Am uitat, zice, s\ m\nânc pâinea mea de glasul suspinului meu» (Ps.
101, 5-6). Nu te nec\ji. Mila lui Dumnezeu î]i este aproape. Te îmbr\]i[ez
întru Domnul. F\-te s\n\tos, strigând la El”. (Sf. Varsanufie, Scrisori du-
hovnice[ti, 514, în Filocalia, vol. XI, p. 488)

„De va r\bda cineva cele întrist\toare, va dobândi [i pe cele îmbucu-
r\toare, c\ cel ce este tare întru cele amare, acela va dobândi [i pe cele
dulci”. (Sf. Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, p. 20-21)

 
„Fericitul Stare] Paisie († 12 iulie 1994) este poate unul dintre ultimii

asce]i adev\ra]i ai Sfântului Munte. Stare]ul a dus o via]\ ascetic\ foarte
înalt\. Cine ar putea povesti cu vrednicie [i în am\nunt marile nevoin]e [i
izbânzi ale Stare]ului: des\vâr[ita nep\timire fa]\ de cele lume[ti, râvna
lui fierbinte pentru Credin]a Ortodox\ [i neîntrecuta lui iubire de oameni,
privegherile, culc\rile pe jos, neîncetata nevoin]\ a trupului [i a sufletului,
bun\tatea [i întreaga lui în]elepciune care uimea [i puterile îngere[ti,

102 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Iisus e lâng\ noi. Vrea s\ ne ajute. Dar nu vrea s\ lucreze
asupra noastr\ f\r\ voia noastr\, f\r\ s\ sim]im nevoia ajutorului Lui, ar\tând aceasta
prin chemarea Lui. Nu vrea s\ m\ trateze ca pe un obiect [i s\ n-am nici un folos sufletesc
din vindecarea trupeasc\ ce mi-o d\ruie[te, socotind c\ aceasta nu s-a f\cut prin El ca
Dumnezeu. În acest caz m\ încred numai în legile naturii, m\ las numai în seama lor.
(n. s. 699, p. 488)

103 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Mintea înaintat\ în dulcea]a vie]ii spirituale nesfâr[ite,
tr\ite în Dumnezeu, poate cople[i sim]irea de o t\rie negr\it mai mic\ a durerii trupe[ti.
Martirii arunca]i la fiare nu sim]eau, în dragostea lor înfocat\ pentru Hristos, mu[c\turile
acelora. (n. s. 700, p. 488)
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simplitatea îmbr\c\min]ii sale [i mai mult decât toate, maica virtu]ilor,
smerita cugetare?

În ciuda tuturor acestor virtu]i, Dumnezeu a îng\duit s\ sufere de
foarte multe boli, pentru a-l cur\]i, precum aurul în topitoare [i astfel s\-l
bage în Împ\r\]ia Sa.

Trupul s\u istovit din pricina postului, a privegherilor [i a nevoin]elor
duhovnice[ti, suferea atât de mult, încât este de mirare cum de a rezistat
atâ]ia ani [i nu a cedat. Nemilostiva boal\ a cancerului, stomacul s\u
chinuit, hemoragiile, problemele de respira]ie [i altele, «care nu au num\r»,
i-au f\cut trupul foarte sensibil.

Stare]ul Paisie, în ciuda num\rului mare de boli [i a durerilor insu-
portabile care îl f\ceau s\ se asemene unui mucenic, r\mânea întotdeauna
lini[tit. Niciodat\ nu s-a plâns lui Dumnezeu: «De ce Doamne ai trimis
peste mine atâtea dureri? De ce o astfel de mucenicie zilnic\ [i continu\?».
Durerile le considera o binecuvântare cereasc\, iar bolile ca pe o dreptate
dumnezeiasc\ trimis\ pentru p\catele sale, a[a cum obi[nuia s\-i înve]e pe
al]ii. În aceast\ mucenicie [i în iadul durerilor în care se afla, singurele
cuvinte pe care le rostea sfin]ita sa gur\ erau: «Dulcea mea M\icu]\! Dulcea
mea M\icu]\!». {i Maica Domnului îl auzea [i-l înt\rea întotdeauna în
durerile trupe[ti, astfel încât s\ poat\ urca cu r\bdare [i f\r\ s\ murmure
muceniceasca Golgot\.

Dar într-o bun\ zi a l\sat cele p\mânte[ti pentru cele cere[ti, cele tre-
c\toare pentru cele ve[nice [i a mers s\ se odihneasc\ în loca[urile Maicii
Domnului, având pe buze cuvintele: «Dulcea mea M\icu]\!»”. (Arhim.
Teofilact Marinakis, Patericul Maicii Domnului, p. 132-133)

 
„Stai la rug\ciune în ceasul p\timirii tale, ca s\ se risipeasc\ mai degrab\

am\r\ciunea ta”. (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava,
p. 126)

„Ca Preabunul Dumnezeu s\ asculte o rug\ciune [i s\-l fac\ bine pe
cel bolnav, aceasta trebuie f\cut\ cu durere, osteneal\ [i jertf\ de sine.
Trebuie s\ ne rug\m cu asemenea pornire: «Dumnezeul meu, f\-l bine pe
acela [i d\ruie[te-mi mie boala». {i Bunul Dumnezeu, v\zând neputin]a
noastr\ de a purta boala, îl face bine [i pe acela [i nici nou\ nu ne-o d\”.
(Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, p. 32)

„Cea mai mare slujb\ pentru cei bolnavi este Sfântul Maslu. Dar nu
folose[te, dac\ omul nu este spovedit. Deci, mai întâi spovedi]i-v\ de
toate p\catele [i apoi face]i Sfântul Maslu cu cel pu]in trei preo]i.
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«Preacuvioase P\rinte, cum s\ ne rug\m noi, cei b\trâni [i bolnavi,
care nu mai putem face metanii [i închin\ciuni, ca s\ ne împlinim totu[i
canonul nostru c\lug\resc?»

P\rinte, a[a s\ faci: Pune ceasul s\ sune dup\ dou\ ore [i te rogi în
genunchi pe pat sau pe scaun, rostind cu mare aten]ie rug\ciunea lui Iisus!
Acesta este canonul pentru c\lug\rii b\trâni [i bolnavi, care nu pot s\ fac\
alt\ nevoin]\. Apoi î]i cite[ti [i pravila c\lug\reasc\ de fiecare zi. Cu cât ne
vom ruga mai cu aten]ie [i cu lacrimi, cu atât ne iart\ Dumnezeu”.
(Arhim. Cleopa Ilie, în vol. Din cuvintele Arhimandritului Cleopa Ilie.

Îndrum\ri duhovnice[ti pentru vremelnicie [i ve[nicie, Edi]ie realizat\ de
Ioan Gînsc\, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 28)

„La p\rintele Vichentie M\l\u de la M\n\stirea Secu (1887-1945)
veneau mul]i bolnavi pentru rug\ciune. Unii din ei se vindecau. B\trânul

îi primea pe to]i cu dragoste, îi m\rturisea [i le f\cea Sfântul Maslu104. El
îns\ sim]ea cu duhul dac\ bolnavul se va vindeca sau nu. De aceea nu voia
s\ schimbe hot\rârea lui Dumnezeu. La plecare, mângâia pe cel suferind
[i-i d\dea a în]elege ce va urma.

– Cât s\ v\ d\m, p\rinte, pentru Sfântul Maslu? Întreba bolnavul.
– Ei, las\, dac\ te vindeci, ne tocmim noi! {i nu lua niciodat\ bani de

la nimeni”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul m\n\stirilor nem]ene,
p. 160)

„Fiind bolnav, p\rintele Gherasim Ilie de la M\n\stirea Sih\stria
(1904-1933) nu mai putea veni la biseric\. Dar de la Sfânta Liturghie nu
lipsea. St\tea, fie în stran\, fie jos, rezemat de o pern\. 

– P\rinte Gherasim, îi spuneau ceilal]i, de ce nu stai la chilie pân\ te
faci mai bine?

– P\rin]ilor, ierta]i-m\ pe mine p\c\tosul, am venit s\ mai ascult o
Sfânt\ Liturghie. Poate aceasta este ultima din via]a mea. C\ nici o slujb\
nu-i mai de nevoie pentru mântuirea noastr\ decât dumnezeiasca
Liturghie!” (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul m\n\stirilor nem]ene,
p. 199)

104 Pe lâng\ rug\ciuni [i s\vâr[irea Tainei Sfântului Maslu, se impune în mod imperios
ca bolnavul cre[tin s\ primeasc\ Taina Sfintei Spovedanii [i a Sfintei Împ\rt\[anii, pentru
a-[i cur\]i sufletul [i a avea merinde cereasc\ pentru via]a de veci – n.n.
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Cuvinte de înt\rire [i de mângâiere pentru cei sup\ra]i
din cauza bolii105

„Mare e suferin]a, m\rturisesc [i eu, dar mari sunt [i r\spl\]ile pe care
le dobândesc de la Domnul cei ce le sufer\”106. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole,
epist. 6, II, în PSB, vol. 12, p. 128)

„...dup\ cum norul care aduce grindin\ trece repede [i dup\ cum
furtuna ocole[te pr\p\stiile (cea dintâi a f\cut loc seninului pe cer, pe când
cel de-al doilea a disp\rut în h\urile adâncului l\sând doar uscat drumul
pe unde s-a scurs), tot a[a [i furtunile care ne chinuie acum, nu peste mult
înceteaz\ de parc\ n-ar fi fost. Cu o condi]ie: s\ nu privim numai spre prezent,
ci prin n\dejde s\ ne îndrept\m privirile spre viitorul apropiat”. (Sf. Vasile
cel Mare, Epistole, epist. 240, I, în PSB, vol. 12, p. 498)

„A[adar, fra]ilor, dac\ încercarea e grea, s\ îndur\m suferin]ele, c\ci
nimeni nu se încununeaz\ dac\ n-a fost r\nit în lupt\ [i n-a fost acoperit de
praf ”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 240, II, în PSB, vol. 12, p. 498)

„Uit\-te c\ s\racul, c\ cel plin de bube – spun iar\[i aceasta – este num\rat
împreun\ cu patriarhul [i rânduit în ceata drep]ilor! C\ spune Avraam:
«Între noi [i voi». Ai v\zut ce soart\ a primit cel care a îndurat cu r\bdare
[i mul]umire boala [i foametea aceea cumplit\?” (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la s\racul Laz\r, cuvântul VII, în vol. Omilii la s\racul Laz\r. Despre
soart\ [i Providen]\..., p. 163)

„Oamenii virtuo[i, chiar dac\ sufer\ mult aici, ascund în ei n\dejdea
bun\ a mântuirii, n\zuin]a raiului, care le d\ruie[te pl\cere nevinovat\ [i
mul]umire schimb\toare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii,
p. 67)

 

105 Dincolo de suferin]a [i durerea somatic\, bolnavul credincios se recunoa[te o f\ptur\
uman\ demn\ [i iubit\ de Dumnezeul s\u. Aceast\ atitudine deschide o fereastr\ în temni]a
sufletului s\u [i-l deschide c\tre razele Divinit\]ii – n.n. 

106 Tâlharul care a fost r\stignit în dreapta crucii Mântuitorului, pentru c\ s-a poc\it [i
a cerut s\ fie pomenit în Împ\r\]ia cerurilor, se mântuie[te, în vreme ce tâlharul din stânga,
prin clevetire, prin cârtire [i r\zvr\tire, î[i pierde mântuirea. Acceptând [i r\bdând suferin]a,
ea se diminueaz\, se îndulce[te. Ner\bdarea suferin]ei, cârtirea [i r\zvr\tirea o agraveaz\
[i o augmenteaz\ – n.n.
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„«Un îndemn al sfântului [i Marelui B\trân Varsanufie c\tre un încep\tor
care se îmboln\vise [i nu putea suporta sup\rarea pricinuit\ de boal\».

R\spuns: Frate, când lucr\torii au cerut de la st\pânul viei plat\, nu s-au
l\udat decât cu un singur lucru, zicând: «Am r\bdat ar[i]a zilei [i
greutatea ei» (Mt. 20, 12). S\ r\bd\m deci, fiule, cu mul]umire necazul
ca s\ ne împ\rt\[im cu îmbel[ugare de mila lui Dumnezeu [i s\ nu ne
descuraj\m [i s\ c\dem în robia trând\viei. C\ci din aceasta vine înce-
putul pierzaniei. Adu-]i aminte, fiule, c\ «cel ce va r\bda pân\ la sfâr[it,
acela se va mântui» (Mt. 10, 22). Fiule, exist\ [i o boal\ spre ispit\ [i
ispita este spre cercare; c\ci «b\rbatul neispitit este necercat». Iar cel
ispitit în primejdii, este probat, ca [i aurul în foc. {i probarea duce pe om
la n\dejde, iar «n\dejdea nu ru[ineaz\» (Rom. 5, 4-5). S\ nu sl\beasc\
deci vr\jma[ul hot\rârea ta cea dup\ Dumnezeu [i s\ nu-]i clatine cre-
din]a în Sfânta Treime. Spune-mi ce-ai p\]it, de te-ai mole[it a[a? Adu-]i
aminte ce zice Apostolul: «Înc\ nu v-a]i împotrivit pân\ la sânge luptând
cu p\catul [i a]i uitat îndemnul care v\ gr\ie[te ca unor fii: Fiule, nu te
descuraja sub certarea Domnului, nici nu sl\bi mustrat de El. C\ci pe
care-l iube[te Domnul îl ceart\ [i bate pe tot omul pe care-l prime[te. De
r\bda]i certarea, Dumnezeu v\ este aproape ca unor fii. C\ci care e fiul pe
care nu-l ceart\ tat\l? Iar de sunte]i f\r\ certarea de care s-au f\cut p\rta[i
to]i, sunte]i ma[teri (fiu vitreg – n.n.) [i nu fii» (Evr. 12, 4-8).

De rabzi necazul cu mul]umire, ajungi fiu. Iar de te ar\]i mole[it, te
faci ma[ter107. M\ rog ]ie, fiule, eu B\trânul; m\ rog ]ie celui tân\r108; eu
cel învechit în hain\ c\lug\reasc\, chiar dac\ nu m-am folosit cu nimic, ]ie
celui de curând tuns109. {i s\ nu fie aceasta în de[ert, Doamne Iisuse Hristoase!
Nici degeaba. Vegheaz\, treze[te-te din be]ia somnului prea greu110. Ridic\-te

107 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Dumnezeu nu vrea s\ aib\ decât fii puternici, care se arat\
mai presus de greut\]ile ce le suport\, mai tari decât ispitele. Dumnezeu Cel tare nu vrea
s\ aib\ drept fii ni[te cârpe plâng\re]e. Dar ei sunt tari în r\bdarea [i în bun\tatea lor.
(n. s. 830, p. 577)

108 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Dorin]a de a-l vedea mântuit, mila pentru pieirea ce-l a[teapt\
pe tân\rul s\u fiu duhovnicesc, îl face pe B\trân s\ se foloseasc\ chiar de rug\ciune ca s\-i
dea t\rie [i curaj. A[a se roag\ cel tare de cel slab. A[a se coboar\ la noi, plângând pentru
noi, Fiul lui Dumnezeu. E o coborâre continu\ prin jertfa ce o aduce pentru noi, prin
starea de jertf\ în care ni se d\ruie[te. Aceasta-i t\ria celui cu adev\rat tare: t\ria smereniei.
(n. s. 830b, p. 577)

109 Tâlcuirea Pr. St\niloae: E propriu spiritului s\ fie treaz, s\ nu fie adormit, cu con[tiin]a
aproape pierdut\, asem\nându-se animalului. (n. s. 831, p. 577)
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ca Petru [i cu ceilal]i Apostoli, strigând c\tre Hristos Mântuitorul tuturor,
cu glas r\sun\tor: «St\pâne, miluie[te-ne, c\ pierim» (Lc. 8, 24; Mt. 8, 25).
{i cu siguran]\ va veni [i la tine [i va certa vântul [i marea [i va dep\rta
furtuna de la corabia ta; adic\ viforul din sufletul t\u [i te va smulge de la
leul sângeros (...) Gânde[te-te frate, c\ rabzi pentru numele lui Dumnezeu.
Apostolul a în[irat aceste necazuri dup\ ce a spus c\ «nimic nu ne va
desp\r]i de dragostea lui Hristos: nici necazul, nici strâmtorarea, nici
foamea, nici prigoana, nici lipsa de îmbr\c\minte, nici primejdia, nici
sabia» (Rom. 8, 35). Iar o mic\ boal\ s\ ne clatine mintea de la Dumnezeu?
S\ nu fie! Ci înt\re[te-te, fiule, [i gânde[te-te la ajutorul ce vine de la
Dumnezeu. C\ci aceasta este întâia ispit\. De o biruie[ti pe aceasta cu
Dumnezeu, ea nu te mai st\pâne[te. Dar dac\ te biruie[te acum, te va
duce la robie. Stai deci tare [i rabd\. C\ci de vei sta tare, vei vedea care va
fi mila Domnului. {i s\ fie încredin]at\ iubirea ta c\ nu încetez noaptea [i
ziua s\ m\ rog lui Dumnezeu, ca s\ te mântuiasc\ pe tine [i s\ ne p\zeasc\
pe noi to]i de cel viclean. {i str\duin]a mea este ca s\ mo[teni]i împreun\
cu sfin]ii, ca ni[te copii ai lor, «cele ce ochiul nu le-a v\zut, [i urechea nu
le-a auzit [i la inima omului nu s-au suit, pe care Dumnezeu le-a g\tit
celor ce-L iubesc pe El» (I Cor. 2, 9). Prime[te-le pe acestea [i vei fi fericit
în Hristos”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 613, în Filocalia, vol. XI,
p. 576-578)

„C\ în lumea aceasta nici odihna, nici necazurile, nici chinurile nu
sunt f\r\ sfâr[it, ci toate au un sfâr[it. Iar cel ce rabd\ toate acestea pu]in
câte pu]in se va veseli dup\ ie[irea sufletului din trup”. (Sf. Paisie
Velicikovski, Crinii ]arinii, p. 134)

Bolnavii credincio[i simt mângâierea dumnezeiasc\

„Cine a fost a[a de bolnav ca Iov? Cine a îndurat o boal\ ca aceea?
Cine a primit o ran\ atât de cumplit\ sau a v\zut pe altul c\ a primit-o?
Nimeni. Boala [i r\nile îi mâncau încetul cu încetul trupul; izvoare de
viermi ie[eau din toate m\dularele lui; foitul viermilor nu se mai termina;
miros greu ie[ea din tot trupul lui; iar trupul se m\cina pu]in câte pu]in;
topit de atâta putreziciune, înv\luia cu duhoarea lui [i mâncarea ce i se
aducea – foame nou\ [i nemaiîntâlnit\ –, c\ nici nu se putea atinge de ea.

110 Tâlcuirea Pr. St\niloae: A[a cum împ\ratul p\mântesc încununeaz\ pe osta[ul
viteaz care rabd\ [i lupt\ pentru el, a[a încununeaz\ [i Împ\ratul ceresc pe cel ce face
aceasta pentru El. C\ci în aceast\ r\bdare se arat\ credincio[ia lui, iubirea lui fa]\ de
Împ\ratul ceresc. (n. s. 832, p. 577)
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Însu[i o spune: «Fo[net de viermi v\d [i în mâncarea mea» (Iov 6, 7).
Când cazi dar bolnav, omule, adu-]i aminte de trupul lui Iov, de trupul
acela sfânt. Era sfânt [i curat; [i totu[i avea pe el atâtea r\ni! De sluje[ti în
armat\, [i apoi pe nedrept [i f\r\ vreo pricin\ binecuvântat\ e[ti atârnat
pe lemn [i-]i sunt scrijelite coastele, nu socoti asta o ocar\, nici nu c\dea
doborât de dureri! Gânde[te-te la Iov!”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre
m\rginita putere a diavolului, omilia a III-a, 5, în vol. Despre m\rginita
putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 51)

„Când se înmul]e[te r\bdarea în sufletele noastre, e semn c\ am
primit în ascuns harul mângâierii. T\ria r\bd\rii e mai mare ca gândurile
de bucurie ce se ivesc în inim\”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele
nevoin]e, cuvântul LXXIII, în Filocalia, vol. X, p. 373)

 

„– Nu pot, nu pot, nu apuc s\ fac rug\ciunile [i metaniile ce le-a[ datora.
Am [i îndatoririle mele duhovnice[ti, le am [i pe ale p\rintelui Vartolomeu
([i el român – n.n.), pentru c\ e bolnav [i Hristos va cere de la el numai
r\bdare111.

P\rintele Vartolomeu, ucenicul lui, suferea de mai mul]i ani de un
parkinson avansat [i tremura tot. Iar B\trânul Filaret, pe lâng\ faptul c\ îi
împlinea îndatoririle lui duhovnice[ti îl [i slujea în acela[i timp, cu toate
c\ era b\trân de [aptezeci [i opt de ani. L-a slujit cincisprezece ani, pân\
când a c\zut [i el la pat.

I se sp\rseser\ venele picioarelor din pricina statului în picioare la
rug\ciune ... Fiindc\ suferea de pl\mâni, st\tea într-un col] ca s\ nu cad\,
învelit cu ni[te p\turi vechi. Fire[te îl cercetau mul]i p\rin]i, dar ori to]i
deodat\, ori nici unul, deoarece fiecare spunea c\ poate va merge altul. În
cele din urm\ r\mâneau singuri [i f\r\ de ajutor. Dar în zilele acelea
desigur c\ sim]eau în mai mare m\sur\ mângâierea dumnezeiasc\,
deoarece le lipsea cea omeneasc\. {i fiindc\ amândoi aveau dragoste
nobil\, c\ci fiecare din ei se gândea la cel\lalt, Hristos [i Maica Domnului
se gândeau la ei [i-i mângâiau dumnezeie[te”. (Cuviosul Paisie Aghio-
ritul, P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 90)

„Pentru noi, cre[tinii, nu trebuie s\ existe durere, nici am\r\ciune, nici
dezn\dejde. Dac\ încredin]\m am\r\ciunea noastr\ lui Hristos, ea se face
miere”112. (Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, p. 31)

111 Acestea le spune b\trânul Filaret ce s-a nevoit la M\n\stirea atonit\ Vatopedu. Era
originar din Transilvania noastr\ [i a fost chemat la Domnul în anul 1975 – n.n.

112 Cuvio[ii îmbun\t\]i]i nu se rugau la Dumnezeu s\-i scuteasc\ de dureri [i sufe-
rin]e, c\ci r\bdarea lor este aduc\toare de cununi cere[ti, ci s\ nu fie l\sa]i prad\ durerii
f\r\ înt\rirea [i mângâierea Duhului Sfânt – n.n.



 135Hristos, Prietenul nostru în suferin]\

„Maica Gavrilia (din Grecia – n.n.) spunea c\, atunci când omul iube[te,
cei de lâng\ el pot s\ cread\ c\ se chinuie, pe când el nici m\car nu-[i d\
seama c\ se chinuie, pentru c\ simte o bucurie care îi cuprinde întreaga fiin]\”.
(Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 441)

S\ nu ne punem n\dejdea doar în puterea medicamentelor,
ci [i în F\c\torul acestei puteri

„Cunoa[te-te, deci, [i examineaz\-te: nu cumva suferin]ele tale trupe[ti
te duc la doctorii cei p\mânte[ti, ca [i când Hristos – în Care ai crezut –
n-ar putea sa te vindece? Vezi cum te am\ge[ti singur, socotind c\ crezi,
dar nu crezi precum trebuie, cu adev\rat. Pentru c\, de ai crede c\ ranele
cele ve[nice [i nevindecabile ale sufletului nemuritor [i bolile sale cauzate
de viciu sunt vindecate de Hristos, tu ai crede c\ El poate s\ vindece [i
relele [i bolile trec\toare ale trupului, [i numai c\tre El ai alerga, trecând
cu vederea leacurile [i îngrijirea doctorilor. Dat fiindc\ Acela care a f\cut
sufletul a f\cut [i trupul, Cel ce vindec\ sufletul cel nemuritor, acela poate
s\ vindece [i trupul, bolile [i suferin]ele cele vremelnice. 

De bun\ seam\ c\ îmi vei spune acestea: «Dumnezeu ne-a dat,
pentru a ne îngriji trupul, ierburile p\mântului [i doctoriile; a prev\zut
îngrijirile doctorilor de bolile trupului, [i a dispus ca acest (trup), care este
f\cut din p\mânt, s\ poat\ fi vindecat cu diferite produse ale p\mântului».
{i eu sunt de acord c\ a[a stau lucrurile. Îns\, ia aminte [i cunoa[te în ce
fel [i cui au fost date aceste (mijloace) [i pentru cine le-a rânduit Dumnezeu
în marea [i nesfâr[ita Lui dragoste de oameni. (Au fost date) atunci când
omul a c\lcat porunca pe care o primise, când a devenit obiect al mâniei,
când a fost aruncat, din desf\tarea paradisului în aceast\ lume, ca într-o
captivitate [i necinste, sau ca într-o munc\ silnic\, când a c\zut sub
st\pânirea întunericului [i a r\t\cit din cauza patimilor, atunci când a fost
supus patimilor [i bolilor c\rnii el, cel care mai înainte era nep\timitor [i
scutit de boli. Or, este clar c\ to]i cei n\scu]i din el sunt supu[i acelora[i
patimi. 

Deci, Dumnezeu a rânduit (toate) acestea pentru cei slabi [i necredincio[i,
pentru c\, Bun fiind, n-a voit s\ nimiceasc\ în întregime neamul cel
p\c\tos al oamenilor. El a dat oamenilor din aceast\ lume [i celor din
afar\ leacuri pentru îngrijirea, vindecarea [i reconfortarea trupului [i a
permis celor ce nu pot s\ se încread\ întru totul în Dumnezeu, s\ se
foloseasc\ de ele. Tu îns\, cel ce duci via]\ solitar\, cel care te-ai apropiat
de Hristos, care vrei s\ fii fiu al lui Dumnezeu [i s\ te na[ti de sus, de la
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Duhul, cel care ai primit promisiuni mai mari [i mai înalte decât omul cel
dintâi – ce nu era supus patimilor – acea bun\voin]\ manifestat\ în
venirea Domnului, tu care devenise[i un str\in în aceast\ lume, tu trebuie
s\ dobânde[ti o credin]\, un mod de a gândi [i de a tr\i, noi [i str\ine de
to]i oamenii lumii acesteia” (Sf. Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de
omilii duhovnice[ti, omilia XLVIII, 4-6, în PSB, vol. 34, p. 277-278)

„A[adar, fie c\ ne-am folosi cândva de recomand\rile medicinei, fie c\
le-am respinge pentru vreunul din motivele ar\tate mai înainte, s\ se
p\streze totdeauna scopul de a pl\cea lui Dumnezeu, s\ se poarte grij\ de
folosul sufletului [i s\ se împlineasc\ porunca Apostolului, care spune:
«Deci, ori de mânca]i, ori de be]i, ori altceva de face]i, toate spre m\rirea
lui Dumnezeu s\ le face]i»”. (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, Cap. II, Î. 55,
R. V,  în PSB, vol. 18, p. 301)

„În necazurile noastre, alerg\m la orice om decât la Dumnezeu. }i se
îmboln\ve[te copilul? Te duci la descânt\toare sau la cel care pune în jurul
gâtului nevinova]ilor copii semne curioase sau, în cele din urm\ alergi la
doctori [i la doctorii [i neglijezi pe Cel Ce poate s\-l vindece. Dac\ te tulbur\
vreun vis, alergi la cel ce t\lm\ce[te visele; dac\ te temi de du[man, te
gânde[ti s\-]i iei în ajutor vreun om. {i, ca s\ spun pe scurt, la fiecare nevoie
ar\]i c\ numai cu cuvântul nume[ti sc\pare pe Dumnezeu, dar cu fapta
cau]i ajutorul în cele nefolositoare [i de[arte. Pentru cel drept, îns\, Dumnezeu
este ajutor adev\rat”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la
Psalmul XLV, II, în PSB, vol. 17, p. 301)

 
„Nimic nu te împiedic\ s\ chemi doctorul la vreme de boal\. C\ci

trebuia ca experien]a omeneasc\ s\ dea odat\ na[tere acestui me[te[ug.
De aceea au [i existat leacurile mai înainte de a fi aflate. Dar nu trebuie s\
ne punem n\dejdea vindec\rii în ei (în medici), ci în Iisus Hristos,
Mântuitorul [i Doftorul nostru cel adev\rat. Iar aceasta o spun celor ce
urm\resc ]inta înfrân\rii în chinovii [i în cet\]i, pentru faptul c\ nu pot s\
aib\ neîncetat credin]a lucr\toare prin dragoste, din cauza împrejur\rilor
ce li se întâmpl\; dar [i pentru ca s\ nu cad\ în slava de[art\ [i în ispita
diavolului, din care pricini unii dintre ei se laud\ adeseori c\ nu au trebuin]\
de doftori. Dac\ îns\ cineva î[i duce via]a retras\ în locuri mai pustii,
numai între doi sau trei fra]i de acela[i fel, s\ se lase pe sine cu credin]\
numai în grija Domnului, care ne t\m\duie[te toat\ boala [i toat\
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neputin]a, în orice p\timiri ar c\dea113. C\ci dup\ Domnul, îi ajunge pustia
ca s\-l mângâie în boala lui. Fiindc\ unul ca acesta nu e lipsit niciodat\ de
lucrarea credin]ei, nici nu are prilej s\ se f\leasc\ cu virtutea r\bd\rii, ci se
folose[te de pustie ca de o bun\ acoperitoare. De aceea «s\l\[luie[te
Domnul în cas\ pe cei ce vie]uiesc în singur\tate» (Ps. 77, 7; Septuaginta)”.
(Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, cap. 53, în Filocalia, vol. I, p. 356-357)

„R\spunsul aceluia[i mare B\trân c\tre acela[i, care l-a întrebat de
trebuie s\ se foloseasc\ de leacuri.

Frate, cei ce se folosesc de doctori [i cei ce nu se folosesc, s\ se foloseasc\
cu n\dejdea în Dumnezeu, zicând: «În numele Domnului ne încredem în
doctori, c\ ne va d\rui vindecarea prin ei»114. Iar cei ce nu se folosesc de
ei, s\ nu se foloseasc\ cu n\dejdea în numele lui Dumnezeu, [i El îi va
t\m\dui pe ei115. Dac\ deci te folose[ti, nu gre[e[ti, iar dac\ nu folose[ti,
nu te îngâmfa. Aceasta, ca s\-]i dai seama c\ dac\ te folose[ti de doctori
împline[ti voia lui Dumnezeu [i nimic altceva. Iar de voie[ti s\ urmezi
cuvântul spus de Ilie: «Azi» (III Reg. 18, 15; cf. Via]a Sfântului Antonie, 7,
P. G. 26, 853), vei fi eliberat de orice grij\”116. (Sf. Varsanufie, Scrisori du-
hovnice[ti, 508, în Filocalia, vol. XI, p. 482-483)

113 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Este de remarcat atitudinea pozitiv\ a lui Diadoh fa]\ de
medicin\ [i în general fa]\ de [tiin]\. Natura în calitate de revela]ie natural\ e dat\ min]ii
noastre ca o carte, la a c\rei descifrare fiecare genera]ie î[i aduce contribu]ia ei, sporind
tezaurul [tiin]ei care, a[adar, [i ea ne descoper\ în]elepciunea Creatorului [i pune în
valoare pentru via]a noastr\ puterile depozitate de Dumnezeu în natur\ tocmai în acest
scop. Diadoh merge a[a de departe în recomandarea medicinei, încât consider\ refuzul ei
drept mândrie. Desigur, cre[tinul trebuie s\-[i pun\ n\dejdea nu numai în puterea
medicamentelor, ci [i în F\c\torul acestei puteri, ca rezultatul s\ fie mai sigur. Numai pe
pustnici îi mângâie de lipsa doctorului, spunându-le c\ credin]a lor trebuie s\ fie atât de
mare, încât s\ suplineasc\ lipsa aceluia. (n. s. 2, p. 357).

114 Tâlcuirea Pr. St\niloae: ... e bine s\ ne folosim de ceea ce [tiu medicii, dar s\-L
rug\m [i pe Dumnezeu s\ fac\ spre folosul nostru ceea ce ne recomand\ doctorii prin
[tiin]a lor m\rginit\. Cele [tiute nu trebuie rupte de totul indefinit dar bine orânduit al
crea]iei. Omul [tiutor [i natura cuno[tibil\ au la origine pe cineva cu mult mai puternic [i
mai [tiutor. (n. s. 690, p. 482)

115 Aici Sf. Varsanufie face referire, ca [i Diadoh al Foticeii, mai ales la cei care sunt
retra[i pentru ascez\ [i intensificarea comuniunii cu Dumnezeu în locuri retrase, pustii [i
se las\ cu totul în grija lui Dumnezeu – n.n. 

116 Tâlcuirea Pr. St\niloae: ... se pare c\ textul se refer\ la cuvântul lui Ilie: «Viu este
Domnul puterilor, c\ ast\zi m\ voi ar\ta Lui» (III Reg. 18, 15). Se recomand\ celui
bolnav s\ apeleze îndat\ la Dumnezeu. (n. s. 691, p. 483)
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„«Întrebare ... c\tre marele B\trân: Fiindc\ a]i rânduit s\ fiu în slujba
acestei bolni]e117, arat\-mi, P\rinte, dac\ trebuie s\ citesc niscai c\r]i de
medicin\ [i s\ m\ folosesc de ele, sau s\ nu am grija lor ca de unele ce
împr\[tie mintea [i s\ m\ feresc de ele, ca nu cumva s\ se nasc\ în mine,
din neb\gare de seam\, slava de[art\? S\ m\ folosesc de cele ce le [tiu,
îndestulându-m\ cu untdelemnul, cu cauteriz\rile, cu alifiile [i simplu cu
toate cele de care se folosesc [i cei ce nu citesc c\r]i?118 Ce s\ fac deci? C\ci
inima mea tremur\ în slujba aceasta, ca nu cumva s\ gre[esc în ea [i s\
adaug la patimi [i alte p\cate».

R\spunsul marelui B\trân: Deoarece n-am ajuns înc\ la des\vâr[ire ca
s\ ne izb\vim cu totul de robia patimilor, ne e de ajutor mai degrab\ s\ ne
folosim de scrierile de medicin\ decât s\ ne l\s\m în seama patimilor119.
Dar nu trebuie s\ ne punem în ele n\dejdea, ci în Dumnezeu Care d\
moartea [i via]a120, dup\ spusa: «Eu bat [i eu vindec» (A doua lege, 32, 39).
Citind deci aceste c\r]i sau [i întrebând pe vreunii despre ele, nu uita c\
nu se vindec\ cineva f\r\ Dumnezeu. Deci cel ce se folose[te [i de ele
trebuie s\ se foloseasc\ în numele lui Dumnezeu [i El îi va ajuta.
Me[te[ugul doftoricesc nu împiedic\ pe cineva de la evlavie, ci s-o ia ca pe
lucrul de mân\ al fra]ilor. F\ ceea ce faci cu frica lui Dumnezeu [i vei fi
p\zit cu rug\ciunile sfin]ilor. Amin”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 327,
în Filocalia, vol. XI, p. 339-341)

„... Cât despre ar\tarea la doctor, celui mai des\vâr[it îi e propriu s\ se
lase cu totul pe seama lui Dumnezeu, chiar dac\ lucrul acesta îi este cu
greutate. Iar cel mai slab, s\ se arate doctorului. C\ci nici aceasta nu-i
p\cat, ci e [i o fapt\ de smerenie, c\ fiind mai slab, a avut nevoie s\ se arate
pe sine doctorului. Dar trebuie s\ cugete c\ f\r\ Dumnezeu nu poate face

117 Spital pe lâng\ o m\n\stire sau un a[ez\mânt de binefacere – n.n.
118 Tâlcuirea Pr. St\niloae: În vremea aceea, [tiin]a medical\ nu era prea ridicat\ fa]\

de tratamentele empirice, mo[tenite dintr-o îndelungat\ tradi]ie. (n. s. 479, p. 340)
119 Tâlcuirea Pr. St\niloae: C\ci dac\ ne-am încrede în priceperea noastr\, am face-o

cu mândrie [i am gre[i. (n. s. 480, p. 340)
120 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Dumnezeu aduce [i moartea în sensul c\-[i retrage puterea

sus]in\toare de via]\ a oamenilor dup\ ce i-a l\sat o vreme s\ creasc\ spiritual, în urma
p\catului str\mo[esc. Dar [i-o retrage în concret de la fiecare atunci când socote[te de
bine. Pentru c\ celor ce au folosit bine timpul l\sat lor le va da o via]\ superioar\ dup\
moarte, iar celor ce nu l-au folosit bine [i nu-l vor folosi bine nici în viitor, socote[te c\
nu mai are rost s\ le lase comunicarea vie]ii de la Sine. Deci moartea [i-au preg\tit-o [i ei,
fiindc\ au rupt leg\tura cu Dumnezeu.... (n. s. 481, p. 340)
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nimic nici doctorul, ci Dumnezeu e cel ce d\ s\n\tate celui ce sufer\, când
voie[te”121. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 770, în Filocalia, vol. XI, p. 652)

„Când credin]a este adev\rat\, fie c\ iei medicament, fie nu iei, ea va lucra.
Dumnezeu lucreaz\ [i cu doctorii [i cu medicamentele. Gr\ie[te În]elepciunea
lui Sirah: «Cinste[te pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, c\ [i pe el l-a f\cut
Domnul. Domnul a zidit din p\mânt leacurile [i omul în]elept nu se va
scârbi de ele. {i doctorului d\-i loc, c\ [i pe el l-a f\cut Domnul; [i s\ nu
se dep\rteze de la tine, c\ [i de el ai trebuin]\» (În]. Sir. 38, 1; 4; 12)”.
(Ne vorbe[te p\rintele Porfirie, p. 374)

„C\tre sfâr[itul vie]ii sale, P\rintele Pahomie (+ 1870) a tr\it într-o
colib\ la Cherasia, lâng\ chilia lui Hagi Gheorghe. Era sus pe coast\, în
vârful locului unde, dup\ tradi]ie, se afla în vremurile idolatriei «turnul de
fier». Atunci s-a îmboln\vit de prostat\ [i a cerut sfat de la duhovnicul
Ieronim, de la Russikon, dac\ este îng\duit tratamentul cu medicamente
sau nu.

– Dac\ po]i s\ rabzi, rabd\, i-a r\spuns acela; dac\ nu, atunci f\ tratament.
– Voi r\bda – a spus hot\rât b\trânul Pahomie.
Boala s-a înr\ut\]it, [i alt\ solu]ie în afar\ de moarte nu era. Stare]ul a

început s\ se preg\teasc\ pentru sfâr[itul s\u, care a fost, cu adev\rat,
cuvios. A adormit în anul 1870, în ziua Cincizecimii (Rusaliilor), [i i-au
cântat slujba înmormânt\rii la chilia lui Hagi Gheorghe”. (Antonie
Ieromonahul, File de Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul Munte Athos,
p. 177)

Dumnezeu îi înt\re[te pe oameni cu ajutorul Lui

„Nu-i cu putin]\ s\ fie cineva drept f\r\ Hristos, nu-i Sfânt f\r\ El, nici
t\rie nu are, dac\ nu are pe Hristos, c\ci Hristos este «t\ria lui Israel»”.
(Origen, Omilii la Cartea Proorocului Ieremia, Omilia XVII, Cap. IV, în PSB,
vol. 6, p. 433)

121 Tâlcuirea Pr. St\niloae: P\rerea c\ bolnavul se poate ar\ta doctorului, dar trebuie
s\ cugete c\ f\r\ Dumnezeu nu-i poate aduce s\n\tate nici doctorul, se încadreaz\ în
înv\]\tura despre sinergie: în toate trebuie s\ fac\ omul tot ce poate, dar în toate
conlucr\ [i Dumnezeu, dac\-L rug\m, f\r\ s\ [tim ce d\ omul [i ce d\ Dumnezeu.
Efortul omului, priceperea lui se umplu de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu Care a
creat natura, o poate împlini printr-o putere în plus. (n. s. 902, p. 652)
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„Pentru c\ cel care vrea s\ fie ajutat de Dumnezeu nu-[i p\r\se[te datoria;
[i cel care nu-[i p\r\se[te datoria nu este p\r\sit niciodat\ de ajutorul dum-
nezeiesc”. (Sf. Vasile cel Mare, Constitu]iile ascetice, cap. I, IV, în PSB, vol. 18,
p. 475)

„Când Dumnezeu vrea s\ dea ajutorul S\u, face pe cei slabi mai
puternici decât cei puternici, pe cei pu]ini mai tari decât cei mul]i. Nu
este o fericire mai mare ca aceea de a fi ajutat de Dumnezeu”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia LIX, IV, în PSB, vol. 22, p. 262)

„Când ne bucur\m de bun\voin]a cea de sus, chiar de-am fi printre
barbari, chiar de-am fi în ]\ri str\ine, ne sim]im mai bine decât cei ce stau
în casele lor [i au de toate; dar dac\ suntem lipsi]i de ajutorul Celui de
sus, chiar de-am fi la casa noastr\, chiar de-ar p\rea c\ nu ne lipse[te
nimic, suntem cei mai de plâns oameni”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la
Facere, omilia LXI, IV, în PSB, vol. 22, p. 277)

„... nu este om mai puternic decât cel înt\rit cu ajutorul Cel de sus [i
nu este om mai slab decât cel lipsit de ajutor, chiar de ar avea în jurul lui
mii [i mii de o[ti”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XLVI, III,
în PSB, vol. 22, p. 142)

„Dac\ ai bun\voin]a Lui, nu dezn\d\jdui, chiar dac\ ai fi aruncat
într-un cuptor; dar dac\ El este mâniat pe tine, s\ nu fii sigur, chiar de ai
fi în rai”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia a
IV-a, p. 79)

„Dac\ va vedea c\ noi ne preocup\m [i ne str\duim, Dumnezeu ne va
ajuta. Dar dac\ ne va vedea f\r\ nici un rost, nu va întinde mâna. C\ci
Dumnezeu nu ne d\ ajutor dac\ dorim, ci dac\ ne d\m [i noi osteneala122”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilia 21, 4 la Efeseni, P. G. LXII, col. 155)

„{i, dup\ cum când vrem s\ facem ceva f\r\ El, chiar dac\ ar fi u[or
de f\cut, afl\m poticneli [i piedici [i mii de alte nepotriviri în ele, tot a[a,
când este El de fa]\ [i le potrive[te, chiar dac\ ar fi problemele mai
încurcate decât toate, devin toate u[or de rezolvat. Prin urmare nimic,

122 Nu este îndeajuns doar s\ con[tientiz\m c\ avem nevoie de ajutorul Lui [i nici
doar s\ inten]ion\m s\-L cerem, ci s\ începem efectiv fapta cea bun\ sau rug\ciunea
intens\ [i fierbinte c\tre Dânsul [i atunci trimite [i Dumnezeu bel[ug de har [i de ajutor – n.n.
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nici s\ nu facem, nici s\ gr\im mai înainte de a chema pe Dumnezeu [i de
a-L ruga s\ le adune El în mâinile noastre [i s\ le rezolve pe toate”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Laud\ lui Maxim [i despre ce fel de so]ie trebuie s\ ne lu\m, în
vol. Cateheze maritale, p. 67)

„Cine ne va putea lua pacea? Când lumea întreag\ se va întoarce
împotriva noastr\, ce ne intereseaz\? Ce ne privesc furiile oceanului, dac\
Iisus Hristos este în corabie, înc\ chiar când El se pare c\ a adormit aici?”
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Bog\]iile oratorice, p. 98)

„Doamne, doar dac\-mi este de folos, vindec\-m\ în grab\!”

„Întrebare: «Dac\ cer sfin]ilor s\ se roage pentru o boal\ a sufletului
[i a trupului [i cred c\-mi va veni vindecarea îndat\, oare a[a va fi, chiar
dac\ nu-mi este de folos s\ fiu vindecat îndat\?»

R\spunsul lui Ioan: Nu e bine s\ te rogi, pornind de la tine, ca s\ fii
vindecat de boal\, ne[tiind de-]i este de folos. Ci trebuie l\sat în seama
Celui ce a zis: «{tie Tat\l vostru Cel ceresc, cele de care ave]i trebuin]\,
înainte de a-I cere» (Mt. 6, 8). Deci roag\-te lui Dumnezeu, zicând a[a:
«St\pâne, sunt în mâinile Tale, miluie[te-m\ dup\ mare voia Ta [i, dac\
îmi este spre folos, vindec\-m\ în grab\». Acela[i lucru roag\-i [i pe sfin]i
s\-l cear\ [i crede, f\r\ s\ te îndoie[ti, c\ va face ceea ce î]i este de folos. {i
mul]ume[te-I Lui în toate, aducându-]i aminte de cuvântul: «În toate
mul]umi]i» (I Tes. 5, 18). {i te vei folosi cu sufletul [i cu trupul”. (Sf. Ioan,
Scrisori duhovnice[ti, 384, în Filocalia, vol. XI, p. 388-389)

„«Întrebarea aceluia[i c\tre acela[i: ce cer P\rin]ii când li se cere s\ se
roage pentru vreo ispit\? Cer izb\virea de boal\, sau ceea ce e de folos? {i
pentru ce Ava Sisoe a cerut lui Dumnezeu pentru ucenicul s\u, asemenea
altor p\rin]i, izb\virea de patim\ (Pateric, Sisoe 12)? {i cum s\ în]elegem
cuvântul: «celui ce crede toate îi sunt cu putin]\» (Mt. 9, 23)? {i iar\[i, c\
nimenea nu este ispitit mai mult decât poate? {i dac\ încercarea este spre
folos? {i dac\ folosesc rug\ciunile sfin]ilor».

R\spunsul Lui Ioan: Frate, pentru c\ [i eu [i tu suntem ner\bd\tori,
l\s\m patimile noastre [i întreb\m de alte lucruri în locul lor. Totu[i
despre cele ce ai întrebat, socotesc aceasta: p\rin]ii des\vâr[i]i se roag\ ca
Dumnezeu s\ fac\ ceea ce e de folos omului. Dac\ deci e de folos lui,
Dumnezeu las\ boala asupra lui pentru r\bdare. Iar dac\ e de folos s\ fie
izb\vit de ea, face s\ fie izb\vit. {i aceasta o punem pe seama pre[tiin]ei
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lui Dumnezeu. Deci Ava Sisoe s-a rugat pentru ucenicul lui, fiind în[tiin]at
c\ trebuie s\ se roage. La fel cel\lalt B\trân, mai bine zis ceilal]i s-au rugat
în temeiul în[tiin]\rii. Iar c\ trebuie s\ socotim c\ cele ce se întâmpl\
omului sunt spre folosul lui, este v\dit. C\ci Apostolul zice: «În toate
mul]umi]i» (I Tes. 5, 18). La fel celui ce crede, toate îi sunt cu putin]\, fie
s\ îndure cu n\dejde necazul bolilor, fie s\ rabde, fie s\ aib\ îndelung\
r\bdare, fie s\ poarte toate cu b\rb\]ie ca Iov”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti,
385, în Filocalia, vol. XI, p. 389)

„Atunci când ne pred\m lui Hristos, se lini[te[te organismul nostru
duhovnicesc, având drept rezultat func]ionarea fiziologic\ a tuturor
organelor. Toate sunt influen]ate. Ne facem bine, încet\m s\ suferim.
Chiar [i având cancer, dac\ îl l\s\m pe acesta în seama lui Dumnezeu [i
astfel sufletul nostru se lini[te[te, harul dumnezeiesc poate ca prin aceast\
lini[tire s\ lucreze t\m\duirea cancerului [i a celorlalte. ... S\ nu v\ ruga]i
pentru s\n\tatea voastr\. S\ nu spune]i: «Doamne, f\-m\ bine». Nu! Ci
«Doamne Iisuse Hristoase, miluie[te-m\», cu negrijire de sine, cu iubire,
f\r\ s\ a[tepta]i nimic. «Doamne, tot ce voie[te iubirea Ta ...»; numai
astfel ve]i lucra de acum înainte, iubindu-L pe Hristos [i pe fra]ii no[tri.
Iubi]i-L pe Hristos. Deveni]i sfin]i. L\sa]i-v\ numai în seama prieteniei
lui Hristos, a iubirii Lui, a dragostei dumnezeie[ti”. (Ne vorbe[te p\rintele
Porfirie, p. 375-376)

„Nu trebuie s\ spunem: ia, Doamne, boala de la cutare [i d\-mi-o
mie, pentru c\ a[a ne ar\t\m mai în]elep]i decât Însu[i bunul Dumnezeu.
Era odat\ o monahie bolnav\ [i din aceast\ cauz\ nu putea s\ mearg\ la
slujbe. Ruga pe Dumnezeu s\ o fac\ bine [i într-o zi se for]\ pe sine, se
ridic\ s\ ajung\ la biseric\. C\zu, îns\ pe drum [i î[i rupse piciorul. Dup\
pu]in timp i se ar\t\ Hristos [i-i spuse: «Vezi ce d\ Hristos celor ce-L iubesc?».
C\lug\ri]a r\spunse: «De aceea [i cei ce-L iubesc sunt pu]ini».

Când ne rug\m trebuie s\ zicem: dac\ vrei Dumnezeule, s\ m\ fac
bine, sl\vit s\ fie numele T\u; dac\ nu, s\ fie binecuvântat cum vrei Tu,
Doamne”. (Limonariul pustiului athonit, p. 52)

„Ucenicul s\u (al p\rintelui Ghedeon de la Athos – sec. XIX), Damian,
odat\ s-a îmboln\vit [i a suferit un an [i jum\tate. Neputând suporta, a cerut
Stare]ului s\ se roage pentru vindecarea lui.

– Ai r\bdare, copilul meu! – a r\spuns Stare]ul. Aceast\ boal\ î]i este
de folos. Cu cât omul sufer\ mai mult trupe[te, cu atât sufletul s\u se
cur\]\! Damian l-a întrebat atunci cum s\ se roage.
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– Deocamdat\ este suficient\ r\bdarea ta – a r\spuns Stare]ul. Boala
te preg\te[te pentru rug\ciune, a[a încât te vei îndeletnici [i cu rug\ciunea!”
(Antonie Ieromonahul, File de Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul Munte
Athos, p. 113)

 
„A venit prim\vara anului 1949. Stare]ul (Sfântul Serafim de Viri]a – n.n.)

era foarte bolnav, iar fiii s\i duhovnice[ti se rugau pentru t\m\duirea p\-
rintelui duhovnicesc [i spuneau c\ le era foarte greu s\ se despart\ de el. 

La acestea p\rintele r\spundea:
«– Oare crede]i c\ Domnul nu ascult\ rug\ciunea? C\ci dac\ a[ în\l]a

mâinile c\tre El, îndat\ m\ poate t\m\dui. Dar nu cum voiesc eu s\ fie, ci
cum voie[ti Tu, P\rinte, s\ fie voia Ta, iar nu a mea, de acum [i pân\ în
veac. S\ m\ cerceteze orice fel de boal\, numai voia Ta s\ se fac\!»”.
(Alexandru Trofimov, Sfântul Serafim de Viri]a (1866-1949). Patericul
Viri]ei, p. 52)

Hristos – T\m\duitorul nostru

„{i chiar dac\ e numit [i «doctor», Hristos nu lucreaz\ în to]i ca doctor,
ci numai în cei care-[i dau seama de gravitatea bolii [i-[i caut\ sc\pare la
milostivirea Lui”. (Origen, Despre principii, Cartea a II-a, III, 7, în PSB,
vol. 8, p. 151)

„Dar aceasta s\-]i fie [tiut, frate, c\ nu prin venirea lui Hristos, ci prin
credin]a celui ce a [tiut s-a vindecat bolnavul (sluga suta[ului – n.n.) de
dureri. Tot a[a [i acum: dac\ te rogi din locul în care te afli [i dac\
bolnavul crede c\ prin rug\ciunile tale va fi ajutat, i se vor împlini toate
dup\ dorin]a lui”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 42, II, în PSB, vol. 12,
p. 192)

„De ai crede c\ ranele cele ve[nice [i nevindecabile ale sufletului
nemuritor [i bolile sale cauzate de viciu sunt vindecate de Hristos, tu ai
crede c\ El poate s\ vindece [i relele [i bolile trec\toare ale trupului, [i
numai c\tre El ai alerga, trecând cu vederea leacurile [i îngrijirea
doctorilor. Dat fiindc\ Acela care a f\cut sufletul a f\cut [i trupul, Cel ce
vindec\ (sufletul) cel nemuritor, Acela poate s\ vindece [i trupul, bolile [i
suferin]ele cele vremelnice”. (Sf. Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de
omilii duhovnice[ti, omilia XLVIII, 4, în PSB, vol. 34, p. 277)

„De bun\ seam\ c\ îmi vei spune acestea: «Dumnezeu ne-a dat, pentru
a ne îngriji trupul, ierburile p\mântului [i doctoriile; a prev\zut îngrijirile
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doctorilor de bolile trupului, [i a dispus ca acest (trup), care este f\cut din
p\mânt, s\ poat\ fi vindecat cu diferite produse ale p\mântului». {i eu
sunt de acord c\ a[a stau lucrurile. Îns\, ia aminte [i cunoa[te în ce fel [i
cui au fost date aceste (mijloace) [i pentru cine le-a rânduit Dumnezeu în
marea [i nesfâr[ita lui dragoste de oameni. (Au fost date) atunci când
omul a c\lcat porunca pe care o primise, când a devenit obiect al mâniei,
când a fost aruncat, din desf\tarea paradisului în aceast\ lume, ca într-o
captivitate [i necinste, sau ca într-o munc\ silnic\, când a c\zut sub
st\pânirea întunericului [i a r\t\cit din cauza patimilor, atunci când a fost
supus patimilor [i bolilor c\rnii el, cel care mai înainte era nep\timitor [i
scutit de boli. Or, este clar c\ to]i cei n\scu]i din el sunt supu[i acelora[i
patimi. 

Deci, Dumnezeu a rânduit (toate) acestea pentru cei slabi [i necredincio[i,
pentru c\, Bun fiind, n-a voit s\ nimiceasc\ în întregime neamul cel
p\c\tos al oamenilor. El a dat oamenilor din aceast\ lume [i celor din afar\
leacuri pentru îngrijirea, vindecarea [i reconfortarea trupului [i a permis
celor ce nu pot s\ se încread\ întru totul în Dumnezeu, s\ se foloseasc\ de
ele”. (Sf. Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnice[ti, omilia
XLVIII, 4-6, în PSB, vol. 34, p. 277-278)

„Iar dac\ vrei s\ auzi [i cum t\m\duie[te pe cel bolnav, atunci ]ine
minte: cine a înv\]at pe albin\ s\ fabrice ceara? Împreun\ cu ea [i mierea?
Cine a f\cut ca pinul, terebintul [i arborele de mastic\ s\ picure sucul
acela lipicios? Cine a zidit ]inutul Inzilor, care-i mama fructelor bine
mirositoare? Cine a s\dit m\slinul care potole[te durerile [i oboselile
trupe[ti? Cine ne-a dat cunoa[terea r\d\cinilor [i a plantelor precum [i
înv\]\tura leacurilor care se g\sesc în ele? Cine a recomandat oamenilor
doftoria cea d\t\toare de s\n\tate? Cine a scos din p\mânt izvoarele calde
vindec\toare de r\celi [i de n\du[eli [i care alung\ umfl\turile [i usc\ciunile?”
(Sf. Grigorie de Nyssa, Despre iubirea fa]\ de s\raci [i despre facerea de bine,
în PSB, vol. 30, p. 449-450)

„... [i s\n\tatea [i boala sunt de la Dumnezeu Care a zis: «Eu voi omorî
[i voi face viu, voi lovi [i voi vindeca; [i nu va fi nimeni care s\ scape din
mâinile Mele». Dumnezeu când vrea, d\ruie[te s\n\tate prin doctor [i
când vrea, prin cuvânt123. Iar prelungirea bolii sau neprelungirea ei ]ine de
pre[tiin]a lui Dumnezeu. Cei ce se las\ deci cu des\vâr[ire în seama lui
Dumnezeu, sunt sc\pa]i de grij\. {i El va face cum e de folos”. (Sf. Ioan,
Scrisori duhovnice[ti, 525, în Filocalia, vol. XI, p. 494-495)
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„În M\n\stirea Esfigmenu, în vremea egumenului Sofronie, vie]uia
un monah tân\r dar bogat în virtu]i. În afar\ de multa sa evlavie, el se
distingea [i prin smerenie [i mult\ nevoin]\. Dar fiindc\ firea lui era
boln\vicioas\ [i fusese obi[nuit cu un trai bun, c\ci provenea dintr-o
familie nobil\, atunci când a început nevoin]a s-a îmboln\vit de tuberculoz\.
Egumenul i-a dat binecuvântare s\ bea lapte chiar [i în Postul Mare.
Fratele a primit [i a spus: «S\ fie binecuvântat». Dar fiindc\ avea mult\
credin]\ în Dumnezeu, [i-a spus gândul s\u egumenului:

– Dac\-mi da]i binecuvântare voi bea ceai, iar Hristos Care îl poate
face lapte, poate chiar [i s\ m\ vindece cu ceai.

Egumenul a fost foarte mi[cat de m\rimea de suflet a c\lug\rului [i i-a
dat binecuvântare s\ bea ceai în loc de lapte. Dac\ aceste cuvinte smerite
ale monahului evlavios au mi[cat pe egumen, cu cât mai mult pe Hristos.

Îmi spunea b\trânul Dorotei, îngrijitorul de bolnavi, c\ ceaiul acela l-a
f\cut Hristos nu numai lapte, ci [i medicament t\m\duitor, care l-a
vindecat pe monah de tuberculoz\. A încetat s\ mai scuipe sânge, i-a
sc\zut temperatura, i-au disp\rut durerile de mijloc [i s-a f\cut cu des\-
vâr[ire bine. Dup\ aceea î[i împlinea îndatoririle duhovnice[ti [i ascultarea
cu u[urin]\ [i postea ca [i ceilal]i p\rin]i”. (Cuviosul Paisie Aghioritul,
P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 127-128)

T\m\duiri miraculoase prin interven]ia divin\

„Povestea un b\trân c\ un ofi]er al împ\ratului fusese trimis cu
treburi. Pe drum, acesta întâlni un mort, care z\cea gol. Ofi]erului îi fu
mil\ [i-i zise servitorului s\u: «Ia calul [i mergi pu]in mai înainte». Apoi,
coborând, dezbr\c\ una dintre c\m\[ile sale, îl îmbr\c\ pe cel mort, apoi
se duse mai departe. Peste câteva zile, tot ofi]erul acela primi o alt\
treab\. Plecând din ora[, c\zu de pe cal [i-[i rupse un picior. Servitorul îl
duse acas\, iar doctorii îl îngrijir\. Dup\ cinci zile, piciorul se înnegri, iar
doctorii, v\zând c\ luase aceast\ culoare, î[i f\cur\ semne între ei
în]elegându-se c\ acel picior trebuia t\iat de team\ ca nu cumva tot trupul
s\ se vateme astfel [i omul s\ moar\. Ei îi spuser\ atunci: «Vom veni
mâine [i te vom vindeca». Bolnavul îi f\cu semn slugii sale s\ mearg\ dup\
doctori [i s\ afle ce voiau s\-i fac\. Iar ei îi ziser\: «Piciorul st\pânului t\u

123 Tâlcuirea Pr. St\niloae: În cuvântul lui Dumnezeu, prin care au fost create toate, e
dat\ [i puterea de a face pe om s\n\tos. C\ci mobilizeaz\ [i for]ele din el prin încrederea
ce i-o stârne[te acest cuvânt. A ar\tat-o Hristos de multe ori. Cuvântul produce întâi
credin]a în cel care-l prime[te. Iar credin]a este o mare putere înt\ritoare [i transforma-
toare în om. (n. s. 709, p. 495)
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s-a f\cut negru; de nu-l vom t\ia, el va muri sigur; vom veni mâine
diminea]\ [i vom face cum va voi Domnul». Sluga se întoarse la st\pânul
s\u plângând [i-i zise: «Iat\ ce vor s\-]i fac\». Acesta, tulburat peste
m\sur\, nu putu dormi noaptea întreag\ din pricina marii sale sup\r\ri.
C\tre miezul nop]ii, el v\zu un om care, trecând pragul u[ii, veni la
dânsul [i-i zise: «De ce plângi? De ce e[ti atât de întristat?». Iar el spuse:
«Cum ai vrea oare s\ nu plâng [i s\ nu m\ nec\jesc, c\ci iat\ piciorul mi-e
rupt, iar doctorii vor s\ mi-l taie». Acel om ce se ivise îi zise: «Arat\-mi
piciorul t\u». Acesta îl unse cu mir [i-i zise: «Scoal\-te acum [i mergi».
Bolnavul r\spunse: «Este rupt, nu pot merge». Iar cel\lalt r\spunse:
«Sprijin\-te de mine». El se sprijini de um\rul acestuia [i merse [chiop\tând.
Iar omul acela îi zise: «Mergi înc\ [chiop\tând, odihne[te-te». Unse din
nou amândou\ picioarele bolnavului [i-i spuse: «Ridic\-te acum [i mergi».
Iar el se scul\ [i merse plin de putere. Omul îi zise atunci: «Acum, odih-
ne[te-te». Apoi ad\ug\ câteva cuvinte despre milostenia despre care
Domnul a spus: «Ferici]i cei milostivi, c\ci aceia se vor milui» (Mt. 5, 7)
[i: «C\ci judecata e f\r\ mil\ pentru cel ce n-a f\cut mil\» (Iac. 2, 13).
Omul îi zise atunci: «R\mas bun». Ofi]erul îi zise lui: «Pleci?» Iar el
r\spunse: «Ce vrei oare s\ mai fac, c\ci iat\-te vindecat». Ofi]erul mai
zise: «Spune-mi, pentru numele lui Dumnezeu, cine te-a trimis, cine e[ti
tu?». Cel\lalt r\spunse: «Vezi tu aceast\ pânz\?». Iar el zise: «Da, este a
mea». Cel\lalt mai zise: «Eu sunt cel pe care l-ai aflat mort, z\când în
mijlocul drumului, [i pe care l-ai îmbr\cat cu c\ma[a ta; Domnul m-a
trimis ca s\ te vindec; adu-I Lui mul]umire». El a ie[it mai apoi, iar cel ce
tocmai aflase vindecare aduse mul]umire lui Dumnezeu pentru toate”.
(Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor pustiei, p. 28-29) 

„P\rintele Antipa (Sfântul Antipa de la Calapode[ti – jud. Bac\u † 1882)
nu putea s\ tr\iasc\ în coliba pe jum\tate d\râmat\, dar nici mijloace
pentru a o repara nu avea. Odat\ îns\, mergând departe, deodat\ l-a oprit
un c\lug\r necunoscut [i i-a spus:

– P\rinte, câ]iva oameni buni mi-au dat cinci duca]i124 [i m-au rugat
s\-i dau celui mai s\rac pustnic. M-am rugat [i am hot\rât s\-i dau celui
dintâi pe care-l voi întâlni. Poftim! Î]i vor fi de folos! P\rintele Antipa a
primit banii cu recuno[tin]\, ca din mâna lui Dumnezeu. Apoi a chemat
de la o chilie un c\lug\r s\rac, tâmplar, care a început repara]iile locuin]ei
sale. Timp de patru zile lucr\rile au mers bine, în cea de-a cincea îns\

124 Ducat este numele unor monede din argint sau din aur, care au fost emise în diferite
]\ri din Europa, începând din Evul Mediu pân\ la începutul Primului R\zboi Mondial – n.n.
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me[terul c\lug\r s-a îmboln\vit r\u de holer\; neputincios, a c\zut
cuprins de spasme. P\rintele Antipa s-a nelini[tit mult. Nu avea putere s\-l
duc\ pân\ la coliba sa. Împins îns\ de o putere de neexplicat, s-a gândit la
icoana Maicii Domnului ca la singur\ sa n\dejde, [i a a[ezat-o în fa]a
bolnavului c\zut la p\mânt. El însu[i s-a retras mai deoparte într-un desi[
[i a început s\ cear\ Domnului vindecarea aceluia, rugându-se mai mult
timp. Când s-a întors la colib\, cu uimire [i mare bucurie a v\zut c\
bolnavul  era cu des\vâr[ire s\n\tos [i deja lucra.

M-a t\m\duit icoana ta, a explicat el. Este f\c\toare de minuni. Eram
întins ca mort [i, dintr-o dat\, am sim]it c\ din chipul Maicii Domnului
vine spre mine o suflare cald\, d\t\toare de via]\, de netâlcuit. M-a înc\lzit
[i îndat\ m-am ridicat în picioare, s\n\tos!” (Antonie Ieromonahul, File
de Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul Munte Athos, p. 293)

 
„Sfântul Serafim de Sarov (1759-1833) prin nevoin]a sa duhovniceasc\

a devenit un loca[ ales al virtu]ilor, luminându-[i inima [i cugetarea cu lumina
harului Sfântului Duh. Avea mult\ îndr\zneal\ c\tre Dumnezeu [i de
aceea a primit darul facerii de minuni.

În 1823 Stare]ul Serafim (de Sarov) l-a vindecat pe boierul M. V. Mantorov
de o boal\ incurabil\. Boala era atât de grav\, încât de la picioare îi c\deau
buc\]ele de os. {tiin]a s-a ar\tat neputincioas\ ca s\-l ajute cu ceva. Atunci
rudele sale l-au sf\tuit s\ nu-[i mai pun\ n\dejdea în medicin\, ci s\ cear\
mila lui Dumnezeu [i a Maicii Sale.

Mantorov a hot\rât s\-l cerceteze pe Stare], de[i mo[ia sa era la 40 de
kilometri dep\rtare de Sarov. Stare]ul l-a primit cu dragoste, dup\ care l-a
întrebat:

– Crezi în Dumnezeu?
– Cred în Dumnezeu! Cred în Dumnezeu! Cred în Dumnezeu!
Atunci Stare]ul i-a spus:
– Bucuria mea, dac\ tu a[a crezi, atunci crede c\ «toate sunt cu

putin]\ la Dumnezeu». Domnul te va vindeca, iar eu, s\rmanul Serafim,
m\ voi ruga [i voi cere ajutorul [i mijlocirea Preacuratei N\sc\toare de
Dumnezeu.

Apoi Stare]ul s-a retras în chilia sa s\r\c\cioas\ pentru a se ruga. Peste
pu]in timp a ie[it ]inând în mân\ o sticlu]\ cu untdelemn din candela care
ardea nestins\ înaintea icoanei Maicii Domnului. L-a rugat pe Mantorov
s\-[i descopere piciorul, dup\ care i-a uns r\nile cu untdelemn [i îndat\
r\nile s-au vindecat. 

De bucurie, Mantorov a c\zut la picioarele Stare]ului [i i le s\ruta cu
recuno[tin]\. Atunci Stare]ul cu smerenie [i cu un ton aspru în voce a spus:
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– Nu cumva Serafim este cel care «omoar\ [i face viu, pogoar\ în iad
[i ridic\ (II Reg. 2, 6)?». Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu Care împli-
ne[te voia celor ce se tem de El [i ascult\ rug\ciunea lor. Mul]ume[te
Atotputernicului Dumnezeu [i Preacuratei Sale Maici!”. (Arhim. Teofilact
Marinakis, Patericul Maicii Domnului, p. 207-208)

„Stare]ul Iosif de la Optina (1837-1911) a fost un om al rug\ciunii.
De aceea a ajuns un vas cinstit [i sfin]it al dumnezeiescului har tr\ind o
via]\ minunat\.

Cu fierbin]ile sale rug\ciuni c\tre Maica Domnului a împlinit multe
nevoi [i dorin]e ale cre[tinilor. 

O femeie evlavioas\ povestea urm\toarea întâmplare:
«B\rbatul meu nu avea deloc leg\turi cu Biserica. Într-o vreme a fost

cuprins de psihopatie. Starea lui se înr\ut\]ea pe zi ce trecea, ducându-l
aproape de dezn\dejde. Medicii, în ciuda tuturor str\daniilor lor, nu
puteau s\-i dea ajutor.

– Atunci am scris o scrisoare p\rintelui Iosif [i l-am rugat fierbinte s\
se roage pentru b\rbatul meu. Iar el mi-a r\spuns:

Îngrije[te-te s\-l duci pe b\rbatul t\u s\ se împ\rt\[easc\ cu Sfintele
Taine!

De îndat\ ce am citit scrisoarea, m-a cuprins dezn\dejdea. Dac\
atunci, când judeca normal, nu am reu[it s\-l duc la biseric\, oare acum,
când [i-a pierdut min]ile, va accepta s\ se împ\rt\[easc\? 

Cu toate acestea i-am propus. Am r\mas uimit\ când l-am auzit c\
accept\. Dup\ ce s-a împ\rt\[it, lucru pe care l-am considerat o minune
f\cut\ de rug\ciunile p\rintelui Iosif c\tre Maica Domnului, am prins
curaj [i i-am propus s\ mergem la Optina s\-l vedem pe p\rintele Iosif [i
s\ ne spovedim. So]ul meu a acceptat cu bucurie [i astfel am plecat. Acolo
p\rintele Iosif l-a primit mai întâi pe b\rbatul meu. Dup\ spovedanie i-a
d\ruit o iconi]\ cu Maica Domnului [i i-a spus: «S-o por]i la piept! Ea te
va face s\n\tos!». {i într-adev\r, peste pu]in\ vreme s-a f\cut bine.

Rug\ciunile Stare]ului Iosif au înduplecat-o pe Maica Domnului s\
s\vâr[easc\ o minune»”. (Arhim. Teofilact Marinakis, Patericul Maicii
Domnului, p. 208-209)

„Sfin]enia lui125 s-a f\cut repede cunoscut\. Cu cât o ascundea, cu atât
Dumnezeu îl tr\da, chiar [i de departe prin dumnezeie[tile daruri cu care
îl îmbog\]ise: str\vederea [i harisma vindec\rii oric\rui fel de boal\.

125 A Sfântului Arsenie Capadocianul (1840-1924) – n.n.
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În acei ani, înainte de catastrofa microasiatic\ (între anii 1922-24),
cre[tinii nu [tiau ce înseamn\ medic. Pentru orice boal\ alergau la Sfântul
Arsenie, iar acesta îi vindeca. Pân\ [i turcii alergau la el s\-i vindece. Unii
dintre ei, care se considerau nevrednici s\-l roage s\ le «citeasc\», cereau numai
cenu[\ de la c\delni]a sa, pe care o puneau în ap\ [i dup\ ce o beau, se
vindecau”. (Arhim. Teofilact Marinakis, Patericul Maicii Domnului, p. 297-298)

  
„În anul 1870, P\rintele Prohor (viitorul Stare] Serafim de Sarov –  n.n.)

s-a îmboln\vit grav. Se pare c\ suferea de hidropic\, c\ci i se umflase peste
m\sur\ trupul, pricinuindu-i dureri greu de suportat. A suferit ca un alt
Iov boala, socotind-o o mare binecuvântare trimis\ de Dumnezeu. 

Atunci când egumenul Pahomie i-a propus bolnavului s\ cheme un
medic din ora[, Prohor a spus:

– Prea Cuvioase P\rinte Stare], eu m-am încredin]at Domnului nostru
Iisus Hristos [i Prea Curatei Maicii Sale [i dac\ vre]i, doresc s\-mi da]i
Medicamentul ceresc.

Ieromonahul Iosif, în urma rug\min]ii bolnavului, a f\cut priveghere
de toat\ noaptea, dup\ care a s\vâr[it dumnezeiasca Liturghie. To]i
p\rin]ii [i fra]ii m\n\stirii s-au rugat cu c\ldur\ pentru bolnav.

Dup\ ce Prohor s-a împ\rt\[it cu Prea Curatele Taine ale lui Hristos,
a avut o vedenie cereasc\.

I s-a ar\tat Împ\r\teasa Cerurilor [i a p\mântului, Preasfânta N\sc\-
toare de Dumnezeu, într-o lumin\ nespus\, înso]it\ de Sfin]ii Apostoli
Ioan Teologul [i Petru. Maica Domnului, întorcându-[i dumnezeiasca ei
fa]\ c\tre Sfântul Ioan, a ar\tat spre Prohor [i a spus:

–Acesta este din neamul nostru.
Dup\ aceea a întins dumnezeiasca ei dreapt\ [i a atins capul lui Prohor.

În aceea[i clip\ s-a deschis o gaur\ în [oldul drept al bolnavului [i a început
s\ curg\ din trupul s\u ca un râu, un lichid murdar.

Prohor s-a u[urat [i s-a îns\n\to[it degrab r\mânându-i numai semnul
r\nii, ca m\rturie a vindec\rii minunate s\vâr[it\ de Maica Domnului”.
(Arhim. Teofilact Marinakis, Patericul Maicii Domnului, p. 390-391)

 
„ÎPS. Atanasie, Mitropolitul din Lemesos: Eram de fa]\ odat\ când

un tat\ l-a adus pe fiul s\u, care era foarte bolnav, la un mare P\rinte de la
Sfântul Munte126. Copilul suferea de o boal\ care-i paraliza întreg trupul.
L-am înso]it eu însumi pân\ la chilia p\rintelui. 

126 Nu ni se d\ numele p\rintelui – n.n.
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Când am ajuns acolo, tat\l l-a rugat pe p\rinte s\ mijloceasc\ dinaintea
lui Dumnezeu, ca s\ i se îns\n\to[easc\ copilul. Atunci, p\rintele a spus
cu mult\ smerenie: «V\ doresc ca Dumnezeu [i Maica Domnului s\-l fac\
bine». Nu a mai spus nimic altceva, l\sând restul pe seama rug\ciunii sale
personale, a[a cum obi[nuia s\ fac\.

Între timp, copilul auzise c\ p\rintele avea s\-l vindece printr-o
minune. Cu imagina]ia lui de copil, î[i închipuise c\ în timpul întâlnirii
cu p\rintele avea s\ se întâmple ceva miraculos [i c\ se va vindeca dintr-o
dat\. Dar când a v\zut c\ venise momentul s\ plece [i c\ nu se întâmplase
nimic, copilul l-a îmbr\]i[at pe p\rinte cu lacrimi în ochi [i i-a spus plin
de durere:

– Te rog, p\rinte, f\-m\ bine înainte s\ plec.
P\rintele s-a tulburat pân\ în adâncul sufletului. I-a p\rut atât de r\u

pentru copil, încât a început s\ plâng\ [i [i-a ridicat ochii spre cer, spunând:
– Doamne, ce vin\ are copilul acesta c\ eu nu sunt bun de nimic [i nu

pot s\-l fac bine? ...
M-a impresionat atât de mult faptul c\ a pus neputin]a de a-l vindeca

imediat pe copil pe seama propriei nimicnicii – el, care era un p\rinte atât
de mare ... Trebuie s\ v\ spun c\ acel copil s-a f\cut bine la pu]in\ vreme
dup\ aceea”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 186-187)

„Sfântul Grigorie Decapolitul127 (780/790-842) era cinstit ca sfânt [i
f\c\tor de minuni înc\ din via]\. Dar [i dup\ moarte se vindecau bolnavii
la mormântul lui. V\zând aceasta, monahii acelei m\n\stiri128 i-au scos sfintele
sale moa[te din p\mânt [i le-au pus în biseric\ spre închinare [i ajutorul
tuturor”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 49)

„Un om bolnav de friguri de mul]i ani a venit pe ascuns la chilia Sfântului
Grigorie Decapolitul (de la Bistri]a-Vâlcea) [i s-a îmbr\cat cu rasa lui, pe
când îl scuturau frigurile, [i îndat\ s-a f\cut s\n\tos”. (Arhimandrit
Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 52)

„Un alt om cuprins de r\ceal\ se ruga cuviosului s\-l vindece, îns\ el
nu voia. Atunci, bolnavul s-a culcat pe ascuns, cu mare credin]\, în patul
Sfântului Grigorie Decapolitul. G\sindu-l în a[ternutul lui, cuviosul i-a zis
s\ plece de acolo. Dar b\trânul i-a r\spuns: «Nu m\ voi scula din patul

127 Ale c\rui moa[te se afl\ la M\n\stirea Bistri]a-Vâlcea – n.n.
128 M\n\stirea Sfântul Mina, aproape de Tesalonic, unde a s\vâr[it multe minuni [i

vindec\ri de boli – n.n. 
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t\u, p\rinte, pân\ nu m\ voi face s\n\tos!». Atunci, cuviosul, atingându-se
de acel bolnav, l-a vindecat [i s-a ridicat s\n\tos din patul lui”. (Arhimandrit
Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 52)

„În vara anului 1913, de hramul M\n\stirii Bistri]a, a fost adus\ la
moa[tele Sfântului Grigorie Decapolitul o femeie tân\r\, paralizat\ de ambele
picioare129. Fiind atins\ de sfintele moa[te, i s-a f\cut Sfântul Maslu de trei
ori [i, dup\ trei s\pt\mâni, a venit la m\n\stire pe picioarele sale, s\ mul-
]umeasc\ sfântului pentru vindecarea ei”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 53)

„În anul 1920, unei femei ... din satul Cacova-Vâlcea, c\zând dintr-un
prun, i-a paralizat tot corpul [i a fost adus\ dup\ câteva zile în m\n\stire,
la Sfântul Grigorie Decapolitul. F\cându-i-se Sfântul Maslu, bolnava a
deschis ochii mari, [i-a venit în sim]ire [i a cerut s\ fie ridicat\ în picioare.
Apoi s-a întors la casa ei vindecat\, cu rug\ciunile Sfântului Grigorie
f\c\torul de minuni”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc,
p. 53)

„În satul B\ile[ti-Dolj, în anul 1932, era o cre[tin\ paralizat\ din tinere]e.
Auzind c\ se aduc în sat moa[tele Sfântului Grigorie Decapolitul pentru
ploaie, a vrut s\ fie dus\ [i ea la biseric\ s\ se închine. Dup\ ce a fost atins\
de sfânta racl\ a cuviosului, a cerut s\ fie a[ezat\ sub masa pe care st\teau
sfintele moa[te. Timp de trei ore cât a durat slujba în biseric\, cre[tina s-a
rugat în tain\, cerând, cu multe lacrimi, s\n\tate [i iertare. Dup\ ce
preo]ii [i credincio[ii au plecat în procesiune pe câmp cu moa[tele
Sfântului Grigorie, femeia bolnav\ s-a vindecat definitiv de paralizie, s-a
întors acas\ [i a mai tr\it înc\ 20 de ani”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 54)

„În vara secetoas\ a anului 1934 se f\ceau rug\ciuni [i procesiune
pentru ploaie cu moa[tele Sfântului Grigorie de la Bistri]a, în satul
Lunge[ti-Vâlcea. Când procesiunea trecea prin mijlocul satului [i ]\ranii,
cu f\clii aprinse în mâini, aruncau buchete de flori înaintea sfântului, a
venit o mam\ cu o feti]\ de 4 ani, bolnav\ de epilepsie. Îndat\ ce femeia
[i-a atins copila cu fruntea de sfintele moa[te, s-a f\cut s\n\toas\. Copila a

129 Men]ion\m c\ Sfântul Grigorie Decapolitul a fost chemat la Domnul la 20 Noiem-
brie, anul 842 – n.n.
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crescut, a devenit mam\ [i o bun\ cre[tin\”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 54)

„... o pensionar\ din Bucure[ti, în 1957 s-a îmboln\vit de o infec]ie la
fa]\, suspect\ de cancer, ce nu se mai vindeca. Auzind de minunile
Sfântului Grigorie de la Bistri]a, a alergat la moa[tele lui, s-a atins cu
credin]\ [i cu lacrimi de sfânta racl\ [i s-a rugat mult, cerându-i s\n\tate.
A doua zi, când s-a de[teptat din somn, nu mai avea nici o urm\ de
infec]ie pe fa]\ [i se vindecase [i de cataracta de la ochi”. (Arhimandrit
Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 55)

„Nenum\rate sunt minunile [i vindec\rile de boli ce s-au f\cut
credincio[ilor, care au alergat cu rug\ciuni [i lacrimi la moa[tele Sfintei
Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Ia[i, de-a lungul a 350 de
ani de când ocrote[te Moldova [i ]ara noastr\130. S\ amintim doar câteva
dintre ele.

Cea mai mare minune a Sfintei Parascheva este îns\[i pream\rirea
trupului ei cu darul neputrezirii, al vindec\rii de boli [i al izb\virii de multe
nevoi [i primejdii. Din cauza aceasta a fost luat\ ca protectoare în toate
]\rile ortodoxe din Balcani. Ba [i turcii se cucereau de minunile ce se f\ceau
cre[tinilor care îi cereau ajutor cu credin]\ [i evlavie”. (Arhimandrit Ioanichie
B\lan, Patericul românesc, p. 61)

„Spre sfâr[itul secolului XIX, so]ia preotului G. L. din comuna R\d\[eni-
Suceava suferea la cap de o boal\ grea [i incurabil\. Alergând la Sfânta
Parascheva, se ruga cu lacrimi la moa[tele sfintei [i-i cerea ajutor. Apoi i s-a
f\cut Sfântul Maslu [i s-a reîntors acas\. Noaptea i se ar\t\ aievea Sfânta
Parascheva, în haine albe [i str\lucitoare [i îi spuse:

– Nu mai plânge, c\ de acum te faci s\n\toas\!
A doua zi, femeia s-a sculat s\n\toas\ [i l\uda pe binef\c\toarea ei”.

(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 61-62)

„În anul 1950, o tân\r\ din Ia[i s-a îmboln\vit de leucemie. Atunci,
bolnava împreun\ cu p\rin]ii ei au alergat la Sfânta Parascheva [i cu multe
lacrimi îi cereau ajutor [i s\n\tate. Dup\ dou\ luni de rug\ciuni st\rui-

130 Moa[tele Cuvioasei Parascheva au ajuns în Moldova în data de 13 iunie 1641,
acest fapt datorându-se domnitorului moldovean Vasile Lupu. S-au împlinit iat\ 371 de
ani de atunci – n.n.
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toare [i Sfântul Maslu, tân\ra s-a vindecat de aceast\ boal\ f\r\ leac [i [i-a
continuat studiile”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 62)

„O femeie dintr-un sat aproape de Ia[i era greu bolnav\ de stomac.
Fiind internat\ pentru opera]ie, s-a rugat mai întâi la Sfânta Parascheva
(sec. XI), cerându-i cu credin]\ [i cu lacrimi ajutor [i vindecare. Timp de
trei zile dup\ internare i s-au f\cut toate analizele. La urm\ i-au spus
medicii:

– Femeie, du-te acas\ c\ nu ai nimic!” (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 62)

„Un inginer bolnav de pl\mâni a fost internat în spital la Ia[i pentru
opera]ie. Mama sa a mers atunci la moa[tele Sfintei Parascheva [i i-a cerut
cu credin]\ s\n\tate fiului ei. Timp de dou\ s\pt\mâni doctorii au amânat
opera]ia. Apoi, s-a observat c\ afec]iunea pulmonar\ s-a vindecat în chip
miraculos. Atunci au zis bolnavului:

– Domnule inginer, a]i sc\pat de opera]ie. Întoarce]i-v\ s\n\tos acas\.
Este cineva care se roag\ lui Dumnezeu pentru dumneavoastr\!”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 62) 

„Unui copil de trei ani [i jum\tate i s-a oprit brusc graiul. Atunci, mama
a luat copilul în bra]e [i a venit s\ cear\ ajutor Sfintei Parascheva. Pe când
se ruga ea cu lacrimi, deodat\ copilul a strigat:

– Mam\, mam\! Aici este Doamne, Doamne?
Mul]umind din inim\ Preacuvioasei Parascheva, mama s-a întors acas\

cu copilul s\n\tos”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 62)

„În anul 1955, o femeie din jurul Bucure[tilor avea so]ul paralizat [i
bolnav de nervi. Nemaiputând ea suferi, a venit la Sfântul Dimitrie Basarabov131

[i a cerut sfatul unui preot. El i-a dat s\ citeasc\ acatistul cuviosului [i s\
se închine cu credin]\ la sfânta racl\. Femeia s-a întors acas\. Pe la miezul
nop]ii a strigat-o so]ul bolnav [i i-a zis:

– Ai chemat vreun doctor din Bucure[ti la Mine?
– Nu! I-a r\spuns femeia. 

131 Se în]elege c\ a mers la moa[tele Sfântului Dimitrie Basarabov (sfânt cuvios din
secolele XII-XII), atingându-se cu evlavie de acestea [i rugându-se sfântului cu credin]\
fierbinte pentru vindecare – n.n.
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– Cum nu? A zis so]ul. Acum câteva clipe a fost la mine doctorul [i
m-a consultat. De ce n-ai venit s\-i pl\te[ti? S-a urcat într-o tr\sur\ cu cai
albi [i a plecat spre Bucure[ti. 

– {i te-a consultat? Întreb\ femeia.
– M-a uns cu untdelemn sfin]it pe mân\ [i piciorul paralizat [i mi-a

poruncit s\ nu te mai oc\r\sc, nici s\ mai înjur, ca s\ m\ vindec. Te rog,
iart\-m\, Marie, c\ de acum încolo nu te mai sup\r! Dar nu uita, du-te
diminea]\ [i pl\te[te-i doctorului, c\ tu l-ai chemat [i [tii unde locuie[te!

Diminea]\, bolnavul s-a sculat din pat complet s\n\tos, iar so]ia a
mers plângând la moa[tele Sfântului Dimitrie [i cu multe lacrimi a mul]umit
binef\c\torului ei”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 67-68)

„... mai ales în jude]ele Arge[, Dâmbovi]a [i Prahova, Sfânta Filoteia
(de la Curtea de Arge[, secolele XII-XIII) este cinstit\ în mod deosebit cu
pelerinaje locale la moa[tele ei [i cu rug\ciuni pentru cei bolnavi, dintre
care mul]i cap\t\ s\n\tate [i ajutor”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 70)

„Din 1686, moa[tele Sfântului Ioan de la Suceava († 1330) fiind duse
în Polonia, la Zolkiev, împreun\ cu Mitropolitul Dosoftei, au f\cut [i
acolo nenum\rate minuni [i vindec\ri de boli timp de 97 de ani, încât
alergau la moa[tele marelui mucenic tot felul de credincio[i ortodoc[i [i
catolici, [i primeau ajutorul lui dup\ credin]a [i evlavia fiec\ruia”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 77-78)

„În 1964 a fost adus la Sfântul Ioan de la Suceava († 1330), pentru
rug\ciune, un om bolnav de minte. Dup\ ce i s-a f\cut de trei ori Sfântul
Maslu, bolnavul s-a f\cut s\n\tos. A treia zi a venit la m\n\stire vindecat
[i a dat mul]umire lui Dumnezeu”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul
românesc, p. 78-79)

„În anul 1960, o copil\ din comuna Putna-Suceava [i-a pierdut
vederea din cauza unei boli. O cre[tin\ evlavioas\ din sat a adus copila la
Sfântul Ioan de la Suceava. Aici s-au rugat amândou\, apoi preo]ii i-au
f\cut Sfântul Maslu [i au miruit-o la ochi cu untdelemn sfin]it. La urm\,
când b\trâna conducea copila s\ ias\ din biseric\, plin\ de uimire [i cu
lacrimi în ochi, feti]a a strigat:

– M\tu[\, v\d, nu m\ mai ]ine de mân\! Sfinte Mare Mucenice Ioane,
vindec\-mi ochii [i durerea inimii mele!
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Dând laud\ lui Dumnezeu pentru aceast\ minune, s-au întors amândou\
acas\ s\n\toase [i cu mare bucurie”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 79)

„În anul 1969, o cre[tin\, Maria, din satul Cumule[ti-Suceava,
bolnav\ de ochi, nu vedea aproape deloc. Dar, auzind de minunile Sfân-
tului Ioan, a fost adus\ la Suceava. Aici s-a închinat la sfintele moa[te, s-a
spovedit [i împ\rt\[it cu trupul [i Sângele lui Hristos [i i s-a f\cut de trei
ori Sfântul Maslu. Pentru multa ei credin]\, femeia s-a vindecat complet
[i, mul]umind marelui mucenic, s-a întors vindecat\ la casa ei”. (Arhi-
mandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 79) 

„În acela[i an, o feti]\ de zece ani numit\ Ana, din satul Corni-
Boto[ani, în urma unei spaime, [i-a pierdut graiul. Fiind adus\ la
M\n\stirea Sfântul Ioan din Suceava, i s-au f\cut rug\ciuni [i Sfântul
Maslu de trei ori [i pe loc s-a vindecat, încât se mirau to]i de darul
t\m\duirii ce izvor\[te din aceste sfinte moa[te”. (Arhimandrit Ioanichie
B\lan, Patericul românesc, p. 79)

„Un tehnician care lucra la un laborator universitar a fost iradiat [i
paralizat, încât nu putea nici m\car a se hr\ni singur. Auzind de Sfântul
Ioan, a venit aici cu mare credin]\ [i speran]\ în ajutorul lui Dumnezeu.
C\zând în genunchi, s-a rugat mult cu lacrimi, zicând:

– Sfinte Mare Mucenice Ioane, [tiu c\ pentru p\catele mele m-a
pedepsit Dumnezeu cu boala aceasta. Dar [tiu c\ Domnul este milostiv
cu noi, p\c\to[ii, iar tu vindeci pe cei suferinzi care vin cu credin]\ la tine.
Vindec\, m\ rog, [i mâinile mele bolnave, ca s\ m\ pot închina lui
Dumnezeu, s\ m\ pot hr\ni singur [i s\ nu fiu povar\ altora. Ajut\-m\,
Sfinte Mucenice Ioane, ajut\-mi [i-mi vindec\ mâinile, c\ îmi pare r\u de
p\catele mele [i m\ hot\r\sc s\ urmez de acum lui Hristos!

În clipa când se ruga din inim\ [i v\rsa lacrimi, m\rturise[te bolnavul,
a sim]it deodat\ o c\ldur\ str\in\ în mâinile sale [i o furnicare a nervilor
de la vârful degetelor pân\ la umeri. Apoi a început s\ simt\ [i s\ mi[te
singur degetele, palmele [i bra]ele pân\ sus. Con[tient c\ în clipa aceea
Dumnezeu, cu rug\ciunile Sfântului Mucenic Ioan de la Suceava, i-a
vindecat mâinile paralizate, a c\zut din nou la rug\ciune, mul]umind
Domnului [i pl\cutului S\u cu lacrimi de bucurie. 

La urm\ s-a ridicat [i a plecat fericit la casa sa, m\rturisind tuturor
cum a f\cut Domnul mil\ cu el”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul
românesc, p. 80) 
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„Pentru sfin]enia vie]ii sale, Cuviosul Nicodim (de la Tismana † 1406)
se învrednicise de la Dumnezeu cu darul izgonirii duhurilor necurate [i al
vindec\rii suferin]elor omene[ti. De aceea, numele lui se f\cuse cunoscut
pân\ dincolo de hotarele }\rii Române[ti [i mul]i alergau la ajutorul lui.
Se spune în tradi]ia m\n\stirii c\ unii bolnavi se vindecau numai cât
ajungeau la Tismana. Al]ii se t\m\duiau cu rug\ciunea [i binecuvântarea
cuviosului, sau numai cât se atingeau de rasa lui. Printre cei vindeca]i de
Sfântul Nicodim se num\r\ [i fiica regelui Sigismund, care era bolnav\ de
epilepsie”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 92)  

„... Cuviosul Ieremia Valahul (sau Românul, 1556-1625) fiind foarte
milostiv [i iubitor de str\ini, a fost rânduit mult\ vreme la infirmerie cu
îngrijirea bolnavilor. El întrecea pe to]i ceilal]i din m\n\stire cu t\ria cre-
din]ei, cu smerenia, cu blânde]ea, cu rug\ciunea, cu des\vâr[ita lep\dare
de cele p\mânte[ti, cu iubirea aproapelui [i îngrijirea bolnavilor. Pentru
aceste mari virtu]i [i mai ales pentru smerenia [i sfin]enia vie]ii sale, s-a
învrednicit de la Dumnezeu de darul facerii de minuni cu care vindeca
mul]i bolnavi. Rug\ciunea lui obi[nuit\ pentru cei bolnavi era aceasta:
«Puterea lui Dumnezeu-Tat\l, în]elepciunea lui Dumnezeu-Fiul [i harul
Duhului Sfânt s\ te izb\veasc\ de tot r\ul!». Cu aceast\ rug\ciune f\cea
multe vindec\ri [i mângâia pe cei care erau în suferin]\.

Iat\ câteva din faptele minunate s\vâr[ite de Cuviosul Ieremia. Odat\
... a vindecat o copil\ bolnav\ de v\rsat, rostind obi[nuita lui rug\ciune [i
f\când semnul Sfintei Cruci pe capul ei, iar în anul 1616 a vindecat un
copil de lepr\ [i pe tat\l lui, greu bolnav”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 188)   

„Cu dragostea [i rug\ciunea lui, Cuviosul Ieremia Valahul vindeca
mul]i bolnavi, alina multe inimi zdrobite [i înt\rea pe to]i în credin]\ [i
n\dejde. C\ci unde intra el, intra [i bucuria Duhului Sfânt. De aceea, to]i
bolnavii de la infirmerie doreau s\ fie îngriji]i mai ales de el; to]i s\racii
doreau s\ fie milui]i de el; to]i credincio[ii din partea locului îl c\utau cu
credin]\ [i doreau s\ asculte sfatul lui. {i aceasta, pentru c\ era plin de
dragostea lui Dumnezeu, avea inim\ milostiv\, era dulce la cuvânt [i cu
totul dezlipit de cele p\mânte[ti. De[i nu era hirotonit preot [i se afla în
ascult\rile cele mai de jos, pentru smerenia [i dragostea lui, era cel mai
cinstit [i c\utat din m\n\stire132. Ori de câte ori auzea c\ cineva este

132 Pe atunci era la o m\n\stire numit\ a Sfântului Efrem, în regiunea Bari-Italia – n.n.
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bolnav sau întristat, îl cerceta cu mult\ senin\tate, îi ducea ceva milostenie
[i a[a îi alunga durerea [i întristarea inimii. Iar când unii îl întrebau cum
reu[e[te s\ fac\ acestea, el le r\spundea: «Milostenia le va drege pe toate».

Faima vindec\rilor miraculoase [i multa sa mil\ pentru cei s\raci [i
suferinzi l-au f\cut pe Cuviosul Ieremia vestit în tot ]inutul Neapole.
Mul]i bolnavi îl chemau în casele lor ca s\ le aline durerile [i, datorit\ ru-
g\ciunilor lui, se f\ceau s\n\to[i. Era destul numai s\ aud\ c\ cineva în
vreun sat este bolnav [i de îndat\ lua ceva de mâncare [i se ducea în casa
bolnavului. Dup\ ce se ruga pentru el [i-i f\cea cruce pe cap, îi d\dea
pâine sau fructe s\ m\nânce, zicând: «Ia, frate, [i m\nânc\. O s\-]i fac\
bine, c\ sunt binecuvântate!».

Cuviosul Ieremia era un c\lug\r al rug\ciunii. Mai ales noaptea, când
to]i dormeau, se ruga singur în locuri retrase, pân\ suna clopotul în
biseric\. Iar de la slujbele bisericii, pe cât putea nu lipsea niciodat\, oricât
ar fi fost de ocupat [i obosit. Uneori zicea fra]ilor din m\n\stire: «Noi avem
de toate [i nu ducem lips\ de nimic, nici nu ne apas\ necazurile vie]ii. De
aceea suntem datori s\ ne rug\m pentru s\rmani, pentru suferinzi, pentru
to]i care au încredere în noi [i care cer cu râvn\ [i credin]\ s\ ne rug\m
pentru ei!»”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 189) 

„Vestea despre via]a [i mutarea Sfintei Teodora de la Sihla (secolele
XVII-XVIII) s-a r\spândit repede în toate m\n\stirile [i satele din
Moldova [i chiar dincolo de hotarele ei. De aceea alergau la moa[tele ei
din pe[ter\ c\lug\ri [i credincio[i de prin sate [i mai ales cei bolnavi, [i se
vindecau de suferin]\. C\ci trupul ei pream\rit cu neputrezirea era
izvorâtor de bun\ mireasm\ [i f\cea minuni. Unii s\rutau sfintele ei
moa[te133, al]ii î[i atingeau bolnavii de sicriu, iar al]ii se sp\lau cu ap\ din
fântâna ei [i primeau ajutor [i mângâiere”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 236)   

„Pustnicul Sebastian era cu metania din M\n\stirea Bogdana-Târgu
Ocna (jud. Bac\u), unde s-a nevoit în primii ani ai secolului XVIII. Apoi,
dorind s\ se retrag\ la fericita lini[te, s-a f\cut sihastru în p\durile seculare
ale Tecuciului, peste Valea Siretului. Iar nevoin]a lui era aceasta: noaptea
se ruga în chilie cu priveghere [i metanii, iar ziua lucra în gr\din\ [i aduna din
p\dure ierburi [i flori t\m\duitoare de boli, iar cu mintea se ruga neîncetat.
Apoi împ\r]ea în dar la bolnavi aceste plante [i cu rug\ciunile lui mul]i se

133 Ast\zi, moa[tele Sfintei Teodora de la Sihla, cunoscut\ [i sub numele de Sfânta Teodora
din Carpa]i se afl\ în Ucraina, la M\n\stirea Pecerska din Kiev – n.n. 



158 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

vindecau. A[a s-a f\cut vestit schimonahul Sebastian în toate satele din
partea locului [i nu pu]ini suferinzi veneau la bordeiul lui [i se vindecau.
C\ci se învrednicise cuviosul de la Dumnezeu de darul t\m\duirii bolilor. 

Dup\ o nevoin]\ ca aceasta, prin anul 1740, s-a întâmplat o lupt\
grea în aceste p\duri între moldoveni [i t\tari, [i mul]i din ambele p\r]i au
c\zut. Atunci [i hatmanul Sandu {. a fost greu r\nit la picior. Retr\gându-se
oastea, hatmanul a fost g\sit de sihastru în p\dure, chinuit de durere, [i l-a
dus la chilia lui s\-l îngrijeasc\. Deci, i-a zis cu lacrimi hatmanul: «Sfinte
p\rinte, de m\ voi t\m\dui de aceast\ ran\ [i voi sc\pa cu via]\, voi în\l]a
o biseric\ în acest loc [i voi face aici m\n\stire de c\lug\ri, spre lauda lui
Dumnezeu».

Îngrijindu-l cu mult\ dragoste Cuviosul Sebastian, în câteva luni de
zile s-a vindecat bolnavul cu rug\ciunea [i cu plantele lui. Atunci, hatma-
nul Sandu, drept mul]umit\ lui Dumnezeu a zidit o biseric\ [i câteva
chilii din averile sale, al\turi de bordeiul sihastrului, în cinstea Sfântului [i
Marelui Mucenic Dimitrie. Acest l\ca[ s-a numit «schitul Sihastru», dup\
numele cuviosului, iar Schimonahul Sebastian, învrednicindu-se de darul
preo]iei, a devenit cel dintâi ctitor [i egumen al acestui schit”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 267)   

„Odat\, mergând la vân\toare în p\durile Voronei, un boier din sfatul
]\rii, care avea o fiic\ bolnav\ de epilepsie, a ajuns pân\ la chilia marelui
sihastru Onufrie († 1789). Deci, fiindu-i sete, a luat câteva mere c\zute
pe mormântul cuviosului. Din acestea mâncând acas\ copila bolnav\, îndat\
s-a vindecat de boal\. Asemenea [i al]i bolnavi, care veneau la mormântul
lui, se f\ceau s\n\to[i. Din aceast\ pricin\, credincio[ii din partea locului
îl cinsteau ca pe un sfânt pe pustnicul Onufrie134”. (Arhimandrit Ioanichie
B\lan, Patericul românesc, p. 287)   

„În anul 1847, o holer\ cumplit\ a bântuit }ara Moldovei, secerând pe
cei lipsi]i de ajutor. Atunci mul]i se izb\veau de moarte fugind prin m\n\stiri.
La M\n\stirea Neam], stare]ul Neonil (1789-1853) a ad\postit în anul acela
numeroase familii de or\[eni din Ia[i, dându-le mâncare [i chilii. Spun to]i c\
nici unul din c\lug\ri [i mireni n-a murit de holer\. Cum se îmboln\vea
cineva, stare]ul îl trimitea s\ se închine la icoana f\c\toare de minuni a

134 La dou\ secole dup\ trecerea sa în ve[nicie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-a trecut pe schimonahul Onufrie în rândul sfin]ilor, iar proclamarea canoni-
z\rii a fost rânduit\ pentru zilele de 8 [i 9 septembrie 2005 la M\n\stirile Vorona [i
Sih\stria Voronei – n.n.
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Maicii Domnului, [i se vindeca”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul
românesc, p. 393)

„P\rintele Nectarie (ucenicul Cuviosului Arhimandrit Irinarh – nevoitor
la M\n\stirea Horai]a [i la Muntele Tabor † 1859) spunea [i acestea (despre
Cuviosul Irinarh):

– Într-o zi, o femeie mahomedan\ din satul Daburia, de la marginea
muntelui, a urcat cu copilul în bra]e pe Tabor [i, apropiindu-se de b\trânul,
i-a spus, plângând:

– F\ mil\ cu mine, p\rinte, [i cite[te copilului meu, c\ este bolnav de
moarte!

– De ce vii la mine, i-a zis el, preot cre[tin fiind eu? Du-te la popa
vostru [i la doctori.

– Nu m\ duc la nimeni altul. Eu am venit la Dumnezeu [i la sfin]ia ta
[i cred c\, de vei citi fiului meu, se va face s\n\tos.

Iar p\rintele, v\zând credin]a ei, a binecuvântat [i a sfin]it apa, apoi a
stropit copilul, i-a citit câteva rug\ciuni, l-a însemnat cu semnul Sfintei
Cruci [i a zis:

– Crede în Dumnezeu, femeie, [i mergi cu pace, c\ fiul t\u se face
s\n\tos.

Într-adev\r, cum a ajuns acas\, copilul s-a f\cut s\n\tos. De bucurie,
femeia a spus minunea aceasta în tot satul”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 401-402) 

„Spunea iar\[i ucenicul (aceluia[i p\rinte Irinarh – n.n.) c\, auzind hogea135

din sat de vindecarea copilului, s-a mâniat [i a zis b\rbatului acelei femei:
– De ce l\sa]i femeile voastre de se duc la ghiaurul acesta din munte

s\ citeasc\ copiilor vo[tri?
Atunci, omul, mâniindu-se, a zis:
– Mâine diminea]\ m\ duc s\-l împu[c.
Deci, urcând pe Tabor, a intrat în chilia Cuviosului Irinarh, c\utând

s\-l ucid\. Dar b\trânul se ruga în p\dure. Atunci cu voia lui Dumnezeu a
orbit arabul [i, ie[ind afar\, nu g\sea c\rarea s\ coboare. Întâlnindu-l, p\-
rintele l-a întrebat:

– De unde e[ti omule [i pe cine cau]i?
– Iart\-m\, p\rinte, c\ ]i-am gre[it. Eu sunt b\rbatul femeii aceleia

c\reia i-ai f\cut copilul s\n\tos. Î]i mul]umesc, omule al lui Dumnezeu.
Dar m-au oc\rât mai-marii satului [i eu am venit aici s\ te ucid. Îns\,

135 Preot, înv\]\tor, dasc\l la musulmani – n.n.
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Dumnezeu n-a voit s\-]i fac ]ie r\u celui ce mi-ai f\cut bine [i, m-a pe-
depsit, c\, iat\, am orbit [i nu v\d pe unde s\ merg.

Atunci cuviosul, milostivindu-se spre el, l-a luat de mân\ [i i-a zis:
– Vino s\-]i ar\t eu c\rarea c\, de acum, cu darul lui Dumnezeu, vei

vedea, c\ ]i-ai cunoscut gre[eala [i te-ai poc\it. Dumnezeu s\ te ierte,
mergi în pace. 

Din clipa aceea arabul a v\zut [i s-a întors s\n\tos la casa lui”. (Arhi-
mandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 402)

„În vara anului 1867, dup\ înnoirea M\n\stirii Fr\sinei, o copil\ din
satul Muereasca, care p\[tea vitele aproape de hotarul m\n\stirii, alergând
dup\ vite, a trecut din gre[eal\ mai sus de piatra cu leg\mântul pus de
Sfântul Calinic136. În ceasul acela, copila s-a îmboln\vit de epilepsie. 

La rug\mintea p\rin]ilor ei, preotul din sat a spus despre aceasta
Sfântului Calinic, rugându-l s-o ierte [i s\-i citeasc\ rug\ciuni de vindecare.

– Ce trist\ întâmplare, a zis b\trânul episcop. S\ mergem s\ ne rug\m
pentru dânsa.

Deci, a venit anume în satul Muereasca [i a intrat în casa bolnavei.
Copila z\cea în pat în grea suferin]\.

– M\ cuno[ti? A întrebat-o Sfântul Calinic. Iar bolnava a f\cut semn
din cap c\ îl cunoa[te. Apoi, mângâind-o, i-a zis:

– Ai s\ te faci s\n\toas\; da, da, ai s\ te faci s\n\toas\. Eu te-am
iertat! S\ ne rug\m lui Dumnezeu s\ te ierte [i El. Apoi [i-a pus omoforul
peste bolnav\, i-a citit rug\ciunea de iertare, a stropit-o cu agheasm\ pe
frunte [i i-a zis din nou: «Da, da, ai s\ te faci s\n\toas\!». {i a plecat.

Dup\ o zi, copila s-a sculat s\n\toas\ din pat. Vestea acestei minuni s-a
r\spândit în toate p\r]ile, c\ci to]i îl cinsteau pe marele episcop Calinic ca
pe un adev\rat sfânt [i f\c\tor de minuni”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan,
Patericul românesc, p. 422-423)

„Spunea arhimandritul Anastasie [i despre alt\ minune:
– Fiul me[terului Costache, care zidise Catedrala episcopal\ din

Râmnicu-Vâlcea [i M\n\stirea Fr\sinei, s-a îmboln\vit de epilepsie. Boala
îl chinuia tot mai cumplit. B\trânul me[ter a alergat la Sfântul Calinic (de
la Cernica), cerându-i cu lacrimi rug\ciuni de vindecare pentru fiul s\u.

136 Este vorba de hot\rârea pe care Sfântul Ierarh Calinic (1787-1868) – cunoscut sub
numele de Sfântul Calinic de la Cernica, întemeietorul M\n\stirii Fr\sinei – a luat-o, ca în
incinta m\n\stirii s\ nu intre niciodat\ femei, aceasta ca nu cumva s\ se aduc\ vreo
sminteal\ c\lug\rilor vie]uitori de acolo – n.n.



 161Hristos, Prietenul nostru în suferin]\

– Du-te acas\, me[tere Costache, i-a zis Preasfin]itul, [i te roag\
Maicii Domnului.

Cum a intrat în cas\, tat\l [i-a g\sit feciorul s\n\tos, rugându-se în
fa]a icoanei Maicii Domnului.

– Ruga]i-v\ [i voi Maicii Domnului, a zis copilul. Nu vede]i cum se
roag\ Preasfin]itul Episcop? De acum înainte nu m\ mai îmboln\vesc!

În acela[i ceas a venit [i p\rintele Anastasie cu moa[tele Sfântului Mercurie,
s\ le s\rute copilul, dup\ porunca Preasfin]itului Calinic”. (Arhimandrit
Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 423)

„În prim\vara anului 1933, p\rintele Ilarion137 s-a dus în p\dure dup\
lemne [i [i-a rupt un picior. Mai târziu, cangrenându-se rana, b\trânul se
ruga cu lacrimi, zicând:

– Maica Domnului, nu m\ l\sa, c\ greu m\ doare piciorul!
Noaptea, pe când se ruga, a intrat în chilia lui o femeie cuviincioas\,

în chipul unei doctori]e din Târgu Neam] [i l-a întrebat:
– De ce plângi, p\rinte Ilarion?
– Doamn\ doctori]\, mi-am rupt piciorul [i m\ doare cumplit. Simt

c\ voi muri [i plâng c\ nu m-am poc\it. 
Apoi doamna aceea s-a uitat la piciorul lui, l-a atins cu mâna [i i-a zis:
– Nu mai plânge, p\rinte Ilarion. De acum te vindeci la picior [i vei

mai tr\i înc\ un an de zile. Dup\ aceea te vei odihni. 
Apoi a ie[it doctori]a [i b\trânul a adormit. Era Maica Domnului.

Diminea]a s-a sculat s\n\tos, a venit la biseric\ [i a spus tuturor minunea
Maicii Domnului”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p.
528)

„P\rintele Ioanichie Sturzu (de la M\n\stirea Secu † 1943) a fost vestit
alin\tor al suferin]elor omene[ti cu ajutorul plantelor medicinale. S-a
n\scut în comuna Pipirig [i a fost în tinere]e p\stor de oi. Apoi, iubind
via]a c\lug\reasc\, a luat jugul lui Hristos în M\n\stirea Secu [i era în toate
foarte ascult\tor, blând la cuvânt [i milostiv.

Milostenia c\tre aproapele o s\vâr[ea p\rintele Ioanichie, atât ca
arhondar138, prin primirea credincio[ilor la arhondaric, cât mai ales prin
îngrijirea bolnavilor de reumatism cu propriile sale mâini. Fiind un bun

137 P\rintele Ilarion Ionic\ a fost monah în ob[tea M\n\stirii Sih\stria, Neam]. A fost
chemat la Domnul în anul 1934 – n.n.

138 Arhondarul e c\lug\rul care are în grij\ arhondaricul sau acea cl\dire special\ a unei
m\n\stiri, rezervat\ g\zduirii pelerinilor. Arhondarul prime[te [i g\zduie[te pelerinii – n.n.



162 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

cunosc\tor al plantelor medicinale, p\rintele Ioanichie le aduna din
vreme, le prepara [i a[tepta s\ le foloseasc\. Nu departe de chilia lui avea
o cas\ cu patru înc\peri, un fel de bolni]\ cu paturi [i l\zi pentru baie.
Aici primea gratuit oameni din sate, bolnavi de reumatism, pe care îi
]inea pân\ se sim]eau mai bine.

Iar tratamentul îl f\cea astfel: mai întâi cerea bolnavilor s\ se
m\rturiseasc\ de p\catele lor; apoi îi pomenea la biseric\ [i la Sfântul
Maslu; le preg\tea zilnic b\i calde din plante, pe care le prepara cu mâinile
sale. La amiaz\ aducea bolnavilor mâncare de la trapez\ [i a[a continua
bunul nevoitor timp de 15-20 de zile. M\rturiseau b\trânii care l-au
cunoscut pe p\rintele Ioanichie, c\ bolnavii care se tratau la el se întor-
ceau mai s\n\to[i la casele lor, iar unii dintre ei se vindecau definitiv cu
rug\ciunea [i cu tratamentul s\u. Pentru o nevoin]\ ca aceasta, numele [i
milostenia p\rintelui Ioanichie erau cunoscute peste tot”. (Arhimandrit
Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 546-547)

„(Despre Cuviosul Arhimandrit Sava Cimpoca de la Schitul Sf. Ioan
Botez\torul – Alba Iulia, † 1955) m\rturisesc ucenicii lui c\ p\rintele
primise de la Dumnezeu, pentru via]a lui aleas\, darul izgonirii duhurilor
necurate. Zilnic veneau la el oameni bolnavi, pe care p\rintele îi f\cea
s\n\to[i cu postul [i cu rug\ciunile sale. Din aceast\ pricin\ multe ispite
p\timea de la diavoli”139. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc,
p. 602)

„... a venit o femeie plângând la schit140:
– P\rinte, ruga]i-v\ pentru so]ul meu. Trebuie s\-i fac\ opera]ie [i nu

[tiu dac\ mai scap\.
– Nu mai plânge, sor\. S\ ne rug\m Domnului trei zile cu post

pentru el. Dup\ trei zile, bolnavul s-a f\cut s\n\tos [i n-a mai fost
operat”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 603)

139 Nefârtatul diavol, uciga[ul de oameni [i urâtorul binelui, care nu poate suporta în
nici un fel triumful fericirii, bun\st\rii, binelui [i bucuriei omului, nu poate tolera u[or
vindecarea trupului omului suferind, [i pentru c\ t\m\duirea îi venea acestuia din urm\
ca rod al rug\ciunii [i al postului cuviosului p\rinte Sava, demonul înmul]ea ispitele [i
încerc\rile asupra binef\c\torului [i taumaturgului p\rinte, ca r\zbunare – n.n. 

140 La Schitul Sf. Ioan Botez\torul – Alba Iulia, unde era stare] Arhimandritul Sava
Cimpoca, la care se face referire [i în aceast\ întâmplare minunat\ – n.n.
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„P\rintele Arhimandrit Dometian141, stare]ul acestei Sfinte m\n\stiri,
a spus c\tre ucenicii s\i o minune întru acest chip, zicând a[a: cum c\ în
vremea când se afla sfin]ia sa arhondar mare al M\n\stirii Neam]ului, venea
la arhondaric – dup\ cum este obicei [i acum la m\n\stire – mul]ime de
boieri, sau pentru a se închina, sau pentru alte trebuin]e. Între ace[tia
venea adeseori [i o cucoan\ evlavioas\, spre închinare, [i pentru c\ venea
de multe ori, acum îi era bine [tiut\ arhondarului. Deci, într-o vreme, cu
trebuin]a m\n\stirii fiind trimis împreun\ cu un p\rinte duhovnic
oareunde arhondarul, i s-a întâmplat a trece pe lâng\ curtea acelei cucoane,
[i, v\zând c\ este vremea înspre sear\, a socotit s\ r\mân\ întru acea
noapte acolo. Deci mergând, i-a întâmpinat cucoana cu mare bucurie,
îns\ în inim\ avea mare mâhnire pentru n\ravul cel r\u al b\rbatului s\u
[i mai ales pentru urâciunea ce avea el c\tre c\lug\ri. Deci, rânduindu-i pe
p\rin]i în gazd\, ea singur\ s-a dus la poarta cur]ii, ca atunci când va veni
boierul, s\ îl roage ea s\ nu fac\ vreo ru[ine acelor p\rin]i cinsti]i. Deci
venind boierul, tare mult l-a rugat ea s\ nu fac\ vreo necinste oaspe]ilor,
spunându-i c\ sunt dintre cei mai cinsti]i p\rin]i de la M\n\stirea Neam]ului.
Iar el s-a f\g\duit c\ pentru hatârul ei nu le va zice nimic.

Îns\ când [edeau cu to]ii la mas\, a început boierul a gr\i batjocuri
asupra c\lug\rilor, zicând c\ pentru ce c\lug\rii iarna m\nânc\ devreme,
iar nu târziu precum boierii, c\ li se cuvine c\lug\rilor a mânca mai târziu
decât mirenii, dar se vede lucrul cum c\ alt\ grij\ nu au c\lug\rii f\r\
numai a mânca, a bea [i a dormi; [i alte multe cuvinte batjocoritoare mai
zicea acel boier.

Iar arhondarul cu mare în]elepciune i-a dat r\spuns la toate oc\rile
lui, zicându-i cum c\ la m\n\stire sunt toate cu bun\ orânduial\ a[ezate,
[i dup\ ceasornic se roag\, dup\ ceasornic [i dorm [i m\nânc\, [i
spunându-i înc\ [i osteneala ce o au c\lug\rii la privegherile care se fac
uneori de cu seara pân\ diminea]a; [i iar\[i cum c\ buc\tarii dup\ ceasornic
fac [i dup\ ceasornic împart bucatele. Dar boierul pu]in a în]eles din
povestirea arhondarului, c\ la orice cuvânt ce-l zicea arhondarul, el îi vorbea
împotriv\. Apoi a doua zi arhondarul a plecat, [i dup\ ce a venit la
m\n\stire, nu a trecut mult\ vreme [i a c\zut boierul acela în epilepsie [i îl
muncea dracul cumplit. Deci i-au f\cut tot felul de doctorii, îns\ nimic nu

141 P\rintele Dometian a fost stare] al Sfintei M\n\stiri a Neam]ului între anii 1823-
1834. Minunea care va fi relatat\ în rândurile urm\toare a fost s\vâr[it\ de Sfântul Paisie
Velicikovski dup\ chemarea sa la Domnul [i istorisit\ de duhovnicul Andronic, al\turi de
alte întâmpl\ri minunate, ce au fost consemnate în câteva manuscrise descoperite nu
demult la M\n\stirea Neam]ului – n.n.
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a sporit, ci înc\ mai spre r\u mergea. Apoi a socotit cucoana lui ca s\ vin\
la Sfânta M\n\stire a Neam]ului s\ fac\ rug\ciuni la Sfânta icoan\ cea
f\c\toare de minuni a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pentru c\ boierul
nu numai c\ nu voia s\ vin\, ci înc\ nici s\ aud\ de c\lug\ri.

Deci venind la m\n\stire, s-a rugat de s-a f\cut priveghere de toat\
noaptea [i alte rug\ciuni, dup\ cât a fost cu putin]\. {i a[a fiind întristat\
ea pentru boier, în ziua când era s\ porneasc\ spre cas\ a adormit pu]in [i
iat\ c\ a v\zut în somn pe un c\lug\r b\trân foarte încuviin]at, îmbr\cat
în mantie, cu camilafca în cap [i cu cârja în mân\, care i-a zis: «O,
muiere!142 Mare este credin]a ta pentru b\rbatul t\u, despre care s\ [tii c\
atunci când vei ajunge acas\, îl vei afla s\n\tos; iar dup\ ale lui fapte
niciodat\ nu i se cuvenea a se îns\n\to[i, nici nu putea el s\ dobândeasc\
aceasta». {i îndat\ s-a trezit cucoana plin\ de fric\ [i de bucurie [i,
alergând la stare]ul Silvestru, care p\storea soborul în acea vreme, i-a spus
ce i s-a întâmplat [i cum a v\zut pe un c\lug\r b\trân, [i cele ce i-a zis
acela. Iar stare]ul a întrebat-o cum [i în ce chip era acel c\lug\r, dar ea nu
putea a-i spune asem\narea acelui b\trân. Atunci stare]ul i-a ar\tat chipul
Preacuviosului P\rintelui nostru Stare]ului Paisie, [i ea îndat\ s-a jurat
cum c\ întocmai a[a l-a v\zut, precum este zugr\vit. Deci i-a zis Stare]ul
Silvestru: «Du-te, o, fiic\, cu pace, [i f\r\ îndoial\ crede cum c\ Dumne-
zeu a f\cut minune prin Stare]ul Paisie [i so]ul t\u s-a izb\vit de boal\».

Atunci cucoana, închinându-se cu lacrimi chipului Preafericitului P\-
rintelui nostru Stare]ului Paisie, l-a s\rutat cu mare evlavie [i, pornindu-se
spre cas\, când a ajuns [i a v\zut pe boierul s\n\tos, atunci cine poate
povesti de cât\ bucurie s-a umplut sufletul ei? A[ijderea [i boierul,
mul]umind lui Dumnezeu [i pl\cutului S\u Paisie, de atunci se ar\ta cu
mare evlavie c\tre c\lug\ri [i c\tre to]i cre[tinii ortodoc[i”. (Arhimandrit
Ioanichie B\lan, Patericul m\n\stirilor nem]ene, p. 65)

142 Acest cuvânt „muiere” pe atunci nu c\p\tase sensul u[or peiorativ din zilele noastre.
Cuvântul este de origine latin\ (mulier, is) – n.n.
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~ngrijirea bolnavilor

Ajutorarea, slujirea, îngrijirea [i sf\tuirea bolnavilor143

„C\ cel de lâng\ noi este un alt eu; de aceea îi [i numim fra]i pe cei

143 Pe patul de suferin]\, cre[tinul [i orice ins, în general, are trebuin]\ mai mult decât
oricând de aten]ia, sprijinul, înt\rirea, încurajarea [i mângâierea celor din jur. În aceste
vremuri, mul]i dintre semenii no[tri r\mân singuri în suferin]a lor, departe de familie [i
p\r\si]i de prieteni, sfâr[indu-[i adeseori via]a într-o camer\ rece de spital. Prezen]a
noastr\ iubitoare la c\p\tâiul lor le diminueaz\ suferin]a [i le este de un mare folos, pe
care nici nu îl putem b\nui. Scriind acestea, gândul îmi zboar\ la mici episoade din anii
studen]iei, atunci când în clipele mele de r\gaz, vizitam împreun\ cu studen]ii de la
ASCOR (Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i) din Ia[i un anume c\min de b\trâni.
Erau printre ace[tia din urm\ unii într-o stare de suferin]\, de degradare fizic\ [i de
decrepitudine atât de avansat\ încât în]elegerea le era afectat\ [i chiar ochii le r\mâneau
închi[i. Atunci unii dintre noi ne apropiam cu emo]ie [i le atingeam u[or fruntea [i-i
mângâiam pe fa]\. Nu puteam pân\ atunci nici m\car b\nui cât de mult se poate însenina
[i lumina fa]a unui suferind, a unui bolnav în stare terminal\ atunci când simte c\ cineva
îi este al\turi, c\ îi pas\, c\ nu a r\mas cu totul p\r\sit, al nim\nui. Chiar simpla prezen]\,
t\cut\, lâng\ patul lor le aducea înseninare [i mângâiere. Despre aceast\ insolit\ experien]\
men]ioneaz\ [i Mitropolitul Antonie de Suroj (1914-2003) urm\toarele rânduri, deosebit
de patetice [i r\scolitoare de suflet: „La începutul r\zboiului, practicam medicina la sec]ia
de chirurgie a unui spital de campanie [i pe sec]ia mea se afla un soldat în agonie. Îl asistam
în timpul zilei. Dar, într-o sear\, m-am apropiat de el, l-am privit [i mi-a devenit clar c\
nu mai avea mult timp de tr\it. Îl întreb: «Cum te sim]i?» Se uit\ la mine cu o privire
adânc\ [i senin\ – era ]\ran, sim]eai în el acea pace a câmpiilor, a p\durilor, a unei vie]i
tr\ite în tihna ritmului firesc al vie]ii la ]ar\ – [i-mi spuse: «În noaptea asta voi muri». I-am
r\spuns: «Da, azi vei muri. }i-e fric\?» «Nu mi-e fric\ s\ mor, dar m\ doare s\ mor cu
des\vâr[ire singur. Dac\ muream acas\, femeia mea ar fi fost lâng\ mine, mama mea,
copiii mei, vecinii mei, dar aici nu e nimeni». Îi spun: «Nu, nu e chiar a[a. Voi r\mâne eu
lâng\ tine». «Nu po]i sta cu mine toat\ noaptea». «Ba sigur c\ pot!» El reflect\ pu]in [i
apoi ad\ug\: «Spui tu a[a..., dar chiar dac\ nu vei pleca de aici, în timp ce vom vorbi [i
voi fi con[tient de prezen]a ta, la un moment dat te voi pierde [i voi pleca de unul singur
în cel mai greu moment dintre toate, acela al mor]ii». I-am r\spuns: «Nu, nu va fi a[a.
Voi r\mâne lâng\ tine. La început vom discuta, tu îmi vei vorbi despre satul t\u, îmi vei
da adresa familiei tale – dup\ moartea ta, îi voi scrie, [i dac\ va fi posibil, o voi vizita,
atunci când r\zboiul se va sfâr[i. Apoi tu vei începe s\ te sim]i sl\bit [i nu vei mai fi în
stare s\ vorbe[ti, dar vei putea s\ m\ prive[ti. Î]i voi lua apoi mâna. La început vei ]ine
ochii deschi[i [i m\ vei vedea, apoi îi vei închide [i nu m\ vei mai putea vedea, nu vei mai
avea puterea s\-i deschizi, dar îmi vei sim]i mâna în mâna ta, sau mâna ta în a mea. Încetul
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care au fost ren\scu]i prin Acela[i Cuvânt144”. (Clement Alexandrinul,
Stromatele, Stromata a II-a, Cap. IX, 41.2., în PSB, vol. 5, p. 135)

„Dumnezeu este în apropiere de cei care sunt în apropiere de fiecare
de cei din jurul lor”. (Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a VI-a,
Cap. XVII, 161.6., în PSB, vol. 5, p. 472)

„Fiecare s\ fac\ din ceea ce-i str\danie general\ problema sa personal\
[i s\ fie încredin]at c\ particip\ el cel dintâi la succesul ori la e[ecul de
ob[te”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 28, III, în PSB, vol. 12, p. 168)

„... avem nevoie de ajutorul fiec\ruia dintre fra]i mai mult decât are
nevoie o mân\ de alta”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 97, în PSB,
vol. 12, p. 275) 

„… f\-]i în fa]a Domnului o fapt\ de laud\! (…) vei recunoa[te c\ nu
e[ti decât om [i c\ [i tu trebuie s\ a[tep]i clipele când vei avea nevoie, la
timpul t\u, de ajutorul lui Dumnezeu. Nu te lipsi de el din pricina
asprimii tale de acum, ci atrage asupr\-]i toate milostivirile lui Dum-
nezeu, ar\tând fa]\ de cei întrista]i o bun\tate [i o dreptate deplin\”. (Sf. Vasile
cel Mare, Epistole, epist. 108, II, în PSB, vol. 12, p. 288)

„... Nimic nu este mai propriu naturii noastre decât s\ fim sociabili
între noi, s\ ne folosim145 unul de altul [i s\ iubim pe semenul nostru”146.
(Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, Cap. II, Î. 3, R. I, în PSB, vol. 18, p. 225)

144 

- 
- ’

- 
- 
- 
- 
144 Prin Botez, primim înfierea cea duhovniceasc\ [i devenim unii fa]\ de al]ii fra]i – în

Hristos – Fratele nostru Care a luat trupul nostru pentru noi [i pentru mântuirea noastr\ – n.n.
145 În sensul de a ne ajuta unul pe altul – n.n. 
146 Cugetând la ce mare valoare, importan]\, cinste [i ajutor ne-a acordat Mântuitorul

fiec\ruia dintre noi, oferindu-ne pild\ ca [i noi, la rându-ne s\ facem asemenea, ne
amintim [i de spusele scriitorului Agrafon – citat [i de scriitorul Clement Alexandrinul –
care spunea c\, dup\ Dumnezeu, orice om este ca un dumnezeu – n.n.

cu încetul, te vei îndep\rta. Îmi voi da seama de asta [i, la intervale repetate de timp, î]i
voi strânge mâna ca s\ sim]i c\ nu am plecat [i c\ sunt mereu aici. La un moment dat nu
vei mai r\spunde la strângerea mâinii mele pentru c\ tu nu vei mai fi aici. Mâna ta m\ va
sl\bi [i voi [ti atunci c\ ai plecat. Iar tu vei [ti c\, pân\ în ultima clip\, nu ai fost singur». {i
a[a s-a [i întâmplat. Acest exemplu este unul între altele. Ca regul\ general\, asistam to]i
muribunzii din spitalul nostru, nu numai pe sec]ia mea, ci [i în altele, [i de fiecare dat\ se
repeta, dac\ nu acela[i scenariu, cel pu]in aceea[i reciprocitate a rela]iei: Nu, nu e[ti
singur” (Mitropolitul Antonie de Suroj, Via]a, boala, moartea, traducere din englez\ [i francez\
de monahia Anastasia (Igiro[anu), Editura Sf. Siluan, 2010, p. 44-46) – n.n.
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 „... deci, dac\ nu vrei s\ fii tu trecut cu vederea în vreme de necaz, nu
trece nici tu, ci arat\ mult\ dragoste [i socoate nespus de mare comoar\ s\
po]i mântui pe fratele t\u. Nu este virtute mai mare ca asta. Dac\ te
gânde[ti c\ numai acesta, pe care-l treci cu vederea [i-l nesocote[ti, a fost
învrednicit de atâta cinste de St\pânul t\u, c\ pentru el n-a refuzat s\-[i
verse sângele Lui – precum spune Pavel: «{i va pieri prin con[tiin]a ta
fratele t\u cel slab, pentru care Hristos a murit» (I Cor. 8, 11), – cum nu
te îngropi de viu în p\mânt? Deci dac\ Hristos pentru el [i-a v\rsat [i
sângele, ce lucru mare faci de-i ar\]i dragoste, dac\, sf\tuindu-l cu
cuvântul, ridici pe cel c\zut, dac\ sco]i din adâncul p\catului pe cel care e
înecat poate cu sufletul [i a ajuns sub valuri, dac\-l faci s\ vad\ lumina
virtu]ii, ca s\ nu mai mearg\ prin întunecimea r\ut\]ii?” (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Omilii la Facere, omilia XLIII, IV, în PSB, vol. 22, p. 111-112)

 
„... fiecare s\ socoteasc\ drept cel mai mare câ[tig folosul pe care-l

aduce aproapelui s\u”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia
LIX, V, în PSB, vol. 22, p. 263)

 
„... în folosul aproapelui st\ folosul nostru”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,

Omilii la Matei, omilia XVI, XI, în PSB, vol. 23, p. 216)
 
„Pe Hristos s\-L imit\m [i noi [i s\ nu preget\m a veni în ajutorul

fra]ilor no[tri umili]i [i nenoroci]i. S\-]i fie toate u[oare când e vorba de
mântuirea fratelui t\u, fie c\ trebuie s\-i sluje[ti, fie c\ este mic, fie c\ este
om de jos, fie c\ treaba aceasta e obositoare, fie c\ trebuie s\ str\ba]i
mun]i [i pr\p\stii”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia LIX, V,
în PSB, vol. 23, p. 691)

 
„... nimic nu mânie atâta pe Dumnezeu cât dispre]ul ce-l ar\]i în-

datoririlor ce le ai fa]\ de semenii t\i”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la
Matei, omilia LXXVII, V, în PSB, vol. 23, p. 881)

„Vezi c\ dragostea este prin ea îns\[i cu str\lucire l\udat\ [i încununat\?
(…) De pild\, un om s\ posteasc\, s\ tr\iasc\ în castitate, s\ sufere
mucenicia, s\-i fie ars trupul; iar un altul pentru ajutorarea aproapelui s\
amâne mucenicia, dar nu numai s\ o amâne, ci chiar s\ fug\ de mucenicie.
Care din ace[tia doi va fi mai sl\vit dup\ plecarea de aici? Ca s\ r\spund la
aceast\ întrebare n-am nevoie de multe cuvinte, nici de îndelungat\
demonstra]ie. Fericitul Pavel hot\r\[te [i spune: «A m\ desface [i a fi împreun\
cu Hristos este mai bine; dar a r\mâne în trup, este mai de trebuin]\
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pentru voi» (Fil. 1, 23-24). Vezi, dar, c\ Pavel a pus ajutorarea aproapelui
mai presus de plecarea la Hristos? C\ a face voia lui Hristos înseamn\ mai
cu seam\ a fi împreun\ cu Hristos; iar voia lui Hristos nu este alta decât a
te îngriji de folosul aproapelui. Vrei s\-]i dau [i al patrulea caz? Hristos îl
întreab\ pe Petru: «Petre, M\ iube[ti tu oare?»; apoi îi spune: «Pa[te oile
Mele» (In. 21, 15). De trei ori i-a pus aceast\ întrebare [i de trei ori i-a
spus c\ aceasta este dovada dragostei (In. 21, 16-17). Hristos n-a spus
aceste cuvinte numai preo]ilor, ci fiec\ruia dintre noi, c\rora ni s-a dat în
grij\ chiar o mic\ turm\. S\ nu dispre]uie[ti turma pentru c\ e mic\. «C\
Tat\l Meu», spune Hristos, «a binevoit întru ei» (Lc. 12, 32). Fiecare
dintre noi are o oaie; s\ o duc\ fiecare la p\[unile ce-i priesc”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXVII, VI, în PSB, vol. 23, p. 882)

 
„Nimeni (…) nu-i atât de bun prieten al lui Dumnezeu ca acela care

tr\ie[te spre folosul celor din jurul s\u. De aceea ne-a dat Dumnezeu cuvânt,
mâini, picioare, t\rie trupeasc\, minte [i pricepere, ca toate acestea s\ fie
spre mântuirea noastr\ [i spre folosul aproapelui. Cuvântul nu ne este de
folos numai la în\l]area de cânt\ri [i mul]umiri lui Dumnezeu, ci este de
folos [i pentru a înv\]a pe al]ii [i a-i sf\tui. De-l întrebuin]\m în acest scop
suntem urm\torii lui Dumnezeu; de facem dimpotriv\, suntem urm\torii
diavolului”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXVIII, III,
în PSB, vol. 23, p. 892)

 
„... se cuvine ca slujirea f\cut\ oamenilor s\ fie f\r\ plat\ [i s\ nu

aduc\ celui ce sluje[te cinstire, nici slav\, ca s\ nu se arate cel ce o
s\vâr[e[te ca vrând s\ plac\ oamenilor, cum s-a scris  (Ef., 6, 6), dându-[i
în fa]a ochilor chipul slujirii; nici s\ slujeasc\ oamenilor (ca oameni), ci ca
Domnului însu[i147”. (Sf. Grigorie de Nyssa, Despre rânduiala cea dup\
Dumnezeu (a vie]ii) [i despre nevoin]a cea adev\rat\, în PSB, vol. 29, p. 471)

147 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Cele dou\ recomand\ri contrare: pe de o parte a sluji
oamenilor, dar nea[teptând plat\ [i cinstire de la ei; pe de alta, a nu sluji oamenilor, ci lui
Dumnezeu – se împac\ în recomandarea de a sluji oamenilor ca lui Dumnezeu. Atunci
slujirea adus\ oamenilor nu e de fa]a ochilor, deci nesincer\, pentru scopuri egoiste (pentru
plat\, sau pentru slava proprie). Dar a sluji oamenilor ca lui Dumnezeu nu înseamn\ a-i
socoti pe oameni drept dumnezei, cum se întâmpl\ uneori cu p\rin]ii în raport cu copiii.
Ci a le sluji oamenilor, pentru c\ Dumnezeu ne cere iubirea fa]\ de ei [i pentru a câ[tiga
pe oameni pentru Dumnezeu, pentru sl\virea Lui; pentru c\ le slujim de dragul lui
Dumnezeu. Mai bine zis de-abia atunci le slujim cu adev\rat [i lor ajutându-i s\-[i câ[tige
via]a ve[nic\. (n. s. 34, p. 471)
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„... slujind cu pl\cere, nu pentru r\splata cinstirii, nici pentru slava
omeneasc\, nici sl\bind în osteneal\, datorit\ mole[elii [i trând\viei, nici
ca slujind trupurilor [i sufletelor str\ine, ci ca slujind robilor lui Hristos,
celor l\untrici nou\148, ca lucrul lor s\ se arate Domnului curat [i neviclean”.
(Sf. Grigorie de Nyssa, Despre rânduiala cea dup\ Dumnezeu (a vie]ii) [i
despre nevoin]a cea adev\rat\, în PSB, vol. 29, p. 482)

„«Dar slujirea aproapelui nu trebuie s\ se fac\, împotriva Scripturii,
pentru a ob]ine cinste sau pentru a place oamenilor» (Efes. 6, 6-7; Col. 3, 22),
ci cu gândul c\ (cel ce sluje[te aproapelui) sluje[te Domnului, poart\ pe
grumazul s\u jugul Lui [i pe calea cea strâmt\ p\[e[te”. (Via]a Sfântului
Macarie Egipteanul - Epistola Sfântului Macarie Egipteanul, în PSB, vol. 34,
p. 76)

 „Afl\m din Epistolele Apostolului (Pavel) c\ socote[te mai mare pe
acela care edific\ pe altul. Pentru c\ zice: «Cel ce gr\ie[te în limbi, pe sine
se zide[te; pe când cel ce profe]e[te, zide[te Biserica; cel ce profe]e[te este
mai mare decât cel ce gr\ie[te în limbi» (I Cor. 14, 4-5). De aceea, fiecare
s\ aleag\ a zidi pe al]ii [i a[a se va învrednici de împ\r\]ia cerurilor”149.
(Sf. Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnice[ti, omilia VI, 4,
în PSB, vol. 34, p. 123)

 
„{i Hristos împ\r]indu-ne în m\sur\ egal\ celor mici [i celor mari

harul S\u [i hr\nindu-ne la fel pe to]i spre via]\, voie[te ca cei mai tari s\
adune împreun\ cu al]ii [i s\ asude pentru fra]i [i s\ le d\ruiasc\ ostenelile
lor [i s\-i fac\ cop\rta[i de darurile de sus150”. (Sf. Chiril al Alexandriei,
Glafire la Ie[ire, Cartea a Doua a Glafirelor la Ie[ire, 3, în PSB, vol. 39, p. 314)

148 Tâlcuirea Pr. St\niloae: ... slujind altora ca celor l\untrice, sau ca celor l\untrici [i
scumpi nou\. Arat\ cât de interiori trebuie s\ ne fie ceilal]i, odat\ ce fac parte din acela[i
trup al lui Hristos, ca [i noi. (n. s. 55, p. 482)

149 Bolnavii nu au trebuin]\ din partea noastr\ doar de îngrijirea trupului lor suferind,
ci [i de sfaturi de înt\rire [i zidire sufleteasc\, pove]e mântuitoare pentru a în]elege cau-
zele [i rostul bolii, precum [i beneficiile r\bd\rii ei – n.n.  

150 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Cu cât comunici mai mult darurile tale spirituale – cele
cunoscute [i practicate de tine – cu atât ]i le însu[e[ti mai mult. Cu cât explici ceva mai
mult altora, cu atât pricepi tu însu]i mai mult aceea. Cu cât înve]i pe cineva mai mult,
prin pild\, s\ practice o virtute, cu atât o imprimi mai mult în tine. Nu te po]i îmbog\]i
spiritual singur. Ci îndat\ ce-ai câ[tigat ceva, trebuie s\ comunici aceasta. Aceasta reali-
zeaz\ comuniunea [i impune ideile cele bune pe plan mai larg, spre propria bucurie a
celui ce le-a primit prima dat\. (n. s. 563, p. 314)
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„C\ci numai ajutându-ne unii pe al]ii, alipindu-ne prin fapte de iubire
[i dobândind toat\ cuviin]a vie]ii omene[ti, spunem c\ suntem în
Dumnezeu. {i martor ne este Ioan, care zice: «Prin aceasta, cunoa[tem c\
suntem întru El. Cine zice c\ petrece întru El dator este, precum Acela a
umblat, [i el a[a s\ umble» (I In. 2, 6)151”. (Sf. Chiril al Alexandriei,
Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Noua, Capitol unic, în
PSB, vol. 41, p. 869-870)

„... îl citez pe marele [i dumnezeiescul [i mângâietorul Dionisie: «]ine
de datoria iubirii Tale de oameni s\ îndrep]i pe cel f\r\ voie ne[tiutor [i s\
dai cuvânt celui ce se roag\ s\ înve]e [i s\ aju]i pe cel ce nu are putere
îndestul\toare [i s\ vindeci pe cel f\r\ voie bolnav» («De div. nom.», cap. 13)”.
(Sf. Maxim M\rturisitorul, Ambigua, partea a doua, 182, în PSB, vol. 80,
p. 353)

„S\ r\mânem blânzi [i lini[ti]i fa]\ de toate cele ce ni se întâmpl\ f\r\
voia noastr\, darnici cu s\racii, primitori de str\ini, gata de ajutor, dup\
putere, fa]\ de cei ce au trebuin]\ de ocrotire; de un suflet [i de un gând
cu prietenii; apropia]i celor cunoscu]i; la îndemâna celor mai smeri]i;
împreun\ p\timitori [i de oameni iubitori cu cei bolnavi; îndelung r\b-
d\tori cu cei ce se mânie; iert\tori ai celor ce gre[esc; mângâietori celor
întrista]i. {i, ca s\ spun simplu, s\ ne facem tuturor toate pentru frica de
Dumnezeu [i pentru amenin]area viitoarei judec\]i a[teptate a lui Hristos.
C\ci f\r\ cele în[irate nu poate avea nimeni n\dejde de mântuire”. (Sf. Maxim
M\rturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 4, în PSB, vol. 81, p. 45)

„... s\ ne str\duim s\ ne însu[im greut\]ile altora, ca urmând «Celui
ce a luat neputin]ele noastre [i a purtat boalele noastre» (Mt. 8, 17; Is. 53, 4)
fa]\ de cei de un neam cu noi [i cinstind prin fapte smerirea Lui cea
iubitoare de oameni pentru noi, s\ ne putem face [i noi vrednici v\z\tori
[i p\rta[i ai slavei Lui152. S\ nu facem acestea pentru slava de la oameni,
din care nu mai r\mâne nimic dup\ via]a prezent\, ci f\cându-ne, cu

151 Tâlcuirea Pr. St\niloae: (...) Oamenii se pot ridica în Dumnezeu dac\ se unesc prin
iubire unul cu altul, c\ci a[a i-a creat Dumnezeu, ca s\ formeze întâi în ei o unitate prin
voin]\. C\ci Dumnezeu i-a creat pentru a avea o unitate între ei. (n. s. 1656, p. 870)

152 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Dac\ nu S-ar fi coborât Dumnezeu Cuvântul Însu[i la
purtarea sl\biciunilor firii noastre, în\l]ând-o la slava Sa, n-am avea un model atât de
impresionant pentru coborârea noastr\ la cei fl\mânzi, goi, s\raci. Un Hristos care ar fi
fost un simplu prooroc, n-ar fi fost un asemenea model, ci mai degrab\ un miluit de
Dumnezeu în neputin]ele lui omene[ti. (n. s. 176, p. 96)
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adev\rat, ai lui Dumnezeu întreg [i, prin iubirea de oameni întreolalt\,
slujindu-L pe El care Se face [i este tuturor toate153, s\ zicem [i s\ facem
toate, prin care Îi vom mul]umi Lui”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Epistole,
Partea Întâi, Ep. 12, în PSB, vol. 81, p. 96)

„Câte ai face fratelui t\u, asupra St\pânului se r\sfrâng; [i întrucât
acela a avut binefaceri de la tine, pe aceea[i m\sur\ ]i se va socoti r\splata”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol
Pavel, omilia XXI, p. 413)

„Dac\ toate le-am face, iar pe aproapele cu nimic nu l-am folosi, nu
vom intra în Împ\r\]ia cerurilor.” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau
Explicarea Epistolei c\tre Efeseni, omilia IV, p. 40)

„C\, dup\ cum cel ce le are în vedere pe ale aproapelui s\u, va
orândui bine [i pe ale sale, tot a[a [i cel ce le dispre]uie[te pe ale aceluia, le
va dispre]ui [i pe ale sale. C\ci, dac\ suntem m\dulare unul altuia, apoi
mântuirea aproapelui nu este numai a lui, ci [i a celorlalte m\dulare,
precum [i v\t\marea nu st\ numai la acela, ci î[i întinde durerile la toate
celelalte m\dulare. Dac\ suntem zidire, ceea ce ar suferi o parte va v\t\ma
[i restul zidirii, iar dac\ acea parte este puternic\, ea le va putea purta [i pe
celelalte. 

Întocmai ca [i în Biseric\. L-ai trecut cu vederea sau l-ai dispre]uit pe
fratele t\u? Pe tine singur te-ai nedrept\]it. Cum? Apoi, tu singur ai
suferit o v\t\mare nu mic\. C\ acela care nu-l împ\rt\[e[te pe cel s\rac cu
câte ceva, se duce în gheen\, dar oare cel ce-l vede pe fratele s\u
primejduindu-se în cele necesare [i nu-i întinde mâna de ajutor, oare nu
va p\timi mai mult decât acela, dup\ cum paguba a fost în lucruri mai
mari?” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau explicarea Epistolei a doua
c\tre Timotei, omilia VII, p. 76)

„{i nu poate fi alt semn de recunoa[tere mai bun\ a celui credincios [i
a celui ce-L iube[te pe Hristos, ca îngrijirea de fra]i [i purtarea de grij\ de

153 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Iubind pe ceilal]i, Îl iubim pe Hristos, Care este în ei [i
Care îi iube[te pe ei; în tot binele ce-l facem altora este lucr\tor El, Care Se face tuturor
toate, Care este El Însu[i Cel Care în noi face prin noi tot binele. Îl avem pe Hristos în
rela]ia iubitoare dintre noi. El nu este izolat în Sine [i deci nici noi în noi în[ine. (n. s.
177, p. 96)
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mântuirea lor”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt\ri împotriva anomeilor, cuv. VI,
în vol. Cuvânt\ri împotriva anomeilor. C\tre iudei, p. 98)

„Dac\ atunci când d\m doi b\nu]i, când cheltuim pu]in argint cu s\racii,
ne bucur\m, cât\ pl\cere n-am sim]i dac\ am putea mântui suflete, cât\
r\splat\ n-am primi în veacul ce va s\ fie! Aici, ori de câte ori ne întâlnim
cu aceia c\rora le-am f\cut bine, sim]im mare bucurie aducându-ne
aminte de binefacerile f\cute lor; iar la scaunul cel înfrico[\tor de judecat\
vom dobândi mare îndr\znire v\zându-i [i pe ei acolo”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, C\tre iudei, cuv. VII, 6, în vol. Cuvânt\ri împotriva anomeilor. C\tre
iudei, p. 379) 

 
„Arat\-te milos fa]\ de p\c\tos: f\-l s\ simt\ c\ zelul [i iubirea singure

te fac s\ lucrezi [i nu dorin]a de a-l acoperi de ru[ine; ia-i picioarele,
s\rut\-i-le [i s\ nu-]i fie ru[ine de aceasta dac\ ]ii s\-l ridici. Aceasta o fac
medicii adesea, dac\ ei au de-a face cu cei greu bolnavi: îi mângâie, îi roag\,
pentru a-i face s\ ia o doctorie mântuitoare. Tot astfel trebuie s\ fie [i purtarea
ta: arat\ rana servului lui Dumnezeu [i vei proba zelul, aten]ia, în]elep-
ciunea ta”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia
a III-a, p. 62) 

„«C\ci eu eram, spune el (Iov – n.n.), ochiul orbilor, piciorul
[chiopilor. Eu eram tat\l celor neputincio[i. Am cercetat judecata pe care
n-o [tiam, am zdrobit m\selele celor nedrep]i [i am smuls prada din din]ii
lor. Pe cei neputincio[i care aveau nevoie de ajutor nu i-am lep\dat nici n-a
ie[it cineva pe u[a mea cu sânul gol» (Iov 29, 15-17; 31, 6).

Ai v\zut diferitele forme ale iubirii de oameni [i feluritele limanuri ale
milosteniei lui [i pe el ajutându-i prin toate acestea pe cei nedrept\]i]i? L-ai
v\zut u[urând s\r\cia, îndreptând v\duvia, împotrivindu-se celor nedrep]i,
[i fiind înfrico[\tor pentru cei insolen]i? C\ci î[i ar\ta sârguin]a nu numai
asistând [i venind în ajutor în lupte, lucru f\cut [i de cei mul]i, ci [i
ducând lucrul pân\ la bun sfâr[it [i cu mult\ t\rie. C\ci zice: «{i am zdrobit
m\selele celor nedrep]i», opunând ambi]iei acelora ca pe un zid purtarea
lui de grij\. Opunea grija sa nu numai insolen]elor oamenilor, ci [i
uneltirilor firii, îndreptând gre[elile ei prin covâr[irea ajutorului s\u.
Pentru c\ întrucât nu le putea da înapoi (Iov – n.n.) m\dularele: orbilor
ochii, [chiopilor picioarele, s-a f\cut el în locul m\dularelor lor [i prin el
cei care-[i pierduser\ ochii vedeau, iar cei cu gleznele t\iate mergeau. Ce
ar putea egala aceast\ iubire de oameni a lui?” (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea X, 6c, d, în vol. Scrisori
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din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare,
suferin]\ [i Providen]\…, p. 191)

„... nimeni nu va putea fi vreodat\ de folos celui ce nu vrea s\ fie treaz
[i s\ contribuie cu cele ale sale”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil,
C\tre to]i credincio[ii, c\ nimeni nu va putea v\t\ma pe cel care nu se
nedrept\]e[te pe sine însu[i, 12, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i
cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\..., p. 253)

„Cum s\ nu facem oare tot ce putem, de e bolnav sufletul cuiva, când
ar\t\m atâta grab\ [i atâta grij\ pentru cei bolnavi cu trupul? Cum s\ nu
suferim orice ca s\ câ[tig\m pe fratele nostru, care-i m\dularul nostru,
care face parte din pliroma trupului bisericesc? S\ iscodim dar totul
pentru el, s\ facem totul pentru el!” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre soart\ [i
Providen]\, cuvântul III, în vol. Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i
Providen]\…, p. 180)

„Dac\ vrei s\ bucuri pe cineva vreodat\, nu pofti s\ sluje[ti celor care
petrec în bun\starea [i luxul acestei lumi, ci celor în necazuri, celor în
împrejur\ri grele, celor în temni]e, celor cu totul goi [i care nu au parte
de nici o mângâiere. Adu-le acelora fericire, [i multe vei primi. C\ci
dobânde[ti mare câ[tig de la aceia [i devii mai în]elept [i lucrezi totul spre
slava lui Dumnezeu. Iar dac\ trebuie s\ ai grij\ de cineva, alege-i mai bine
pe orfani [i pe v\duve [i pe cei afla]i în mult\ s\r\cie, decât pe cei ce
tr\iesc în slav\ [i str\lucire. C\ci El Însu[i a zis: «Eu sunt tat\l orfanilor [i
judec\torul v\duvelor» (Ps. 67, 6)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, A aceluia[i certare
c\tre cei ce pleac\ de la slujb\ [i se duc la hipodrom [i la spectacole. Asemenea [i
cât\ grij\ se cuvine s\ avem fa]\ de fra]ii c\s\tori]i, în vol. Cateheze baptismale,
p. 98)

„Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, fra]ilor, a iubit [i iube[te s\
aib\ to]i oamenii dragoste unul c\tre altul [i prietenie adev\rat\ [i
credin]\ nedesp\r]it\, c\ pentru aceea a pus nevoia [i me[te[ugurile [i tre-
burile lumii, ca s\ trebuiasc\ s\-[i ajute unul altuia la slujba [i binele
vecinului s\u, c\ [i sem\n\torul nu seam\n\ grâu numai pentru trebuin]a
lui, ci [i pentru trebuin]ele altora, de vreme ce socotind c\ fiind lips\ [i
neajunsul vremii va pieri [i el [i ceilal]i. La fel, [i soldatul nu merge la
r\zboi [i la primejdii ca s\ se p\zeasc\ [i s\ se mântuiasc\ numai pe sine,
ci ca s\ fac\ s\ stea [i cet\]ile [i ora[ele în pace [i nepr\date. A[a face [i
negustorul cel ce umbl\ pe uscat [i pe mare, nu aduce nego] numai cât
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este pentru trebuin]ele lui, ci aduce [i alte nego]uri multe ca s\ se poat\
cump\ra [i de c\tre al]ii mul]i. De vreme ce ar fi fost în alt chip, adic\ ar fi
oamenii nelipsi]i, n-ar primi s\ cear\ nimic de la vecinii lor. Drept aceea, a
unit Dumnezeu lumea cu dragoste atât de minunat, pentru c\ dragostea
nu-l las\ pe om s\-[i fac\ binele lui mai întâi, ci pe al altora, c\ de n-ar fi
fost aceast\ iubire fr\]easc\, n-ar fi fost cu putin]\ s\ se mântuiasc\
nimeni nici trupe[te, nici suflete[te”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. M\r-
g\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur, p. 59-60)

„Ce minunat\ slujire reciproc\ în trup! Cum fiecare membru nu
lucreaz\ decât la binele comun [i nu-[i g\se[te decât în devotamentul fa]\
de al]ii ap\rarea sa proprie. Vedem noi vreodat\ membrele noastre in-
vidiindu-se unele pe altele, refuzând s\-[i ajute reciproc? Cu totul dimpo-
triv\, nu se ap\r\ ele, nu se ajut\ ele cu o grab\ reciproc\? Piciorul este
r\nit de un spin? Toate membrele se îndreapt\ s\-l ajute. Ochiul sufer\?
Trupul întreg sufer\ [i r\mâne în inactivitate.

A[a trebuie s\ fie unii pentru al]ii to]i credincio[ii, fii ai Bisericii, membre
ale trupului mistic a lui Iisus Hristos. A[a trebuie s\ se într-ajutoreze. Nu
gelozii, nu certuri. Cinstea unuia este cinstea tuturor”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
în vol. Bog\]iile oratorice, p. 183)

„Cel ce urm\re[te un scop bun, orice i s-ar întâmpla, fie un necaz din
afar\, fie c\ bolnavul însu[i l-ar sup\ra, poart\ toate în chip netulburat,
privind la scopul s\u [i [tiind c\ mai degrab\ bolnavul îl sluje[te pe el,
decât el pe bolnav154. C\ci s\ crede]i c\ cel ce sluje[te întru cuno[tin]\
unui bolnav, are u[urare [i de patimi [i de r\zboaie. Fiindc\ eu [tiu c\ un
frate r\zboit de o poft\ urât\, pentru c\ slujea unui bolnav de dizenterie,
întru cuno[tin]\, s-a izb\vit de r\zboi.

Dar [i Evagrie zice despre un oarecare mare b\trân, c\ a izb\vit pe
unul dintre fra]i de unele din n\lucirile de care era tulburat noaptea,
poruncindu-i s\ slujeasc\ celor bolnavi [i în acela[i timp s\ posteasc\. {i
spunea, întrebat despre în]elesul aflat în aceasta, c\ «nimic nu stinge astfel
de patimi, ca mila»155. Dar dac\ se nevoie[te cineva fie pentru slava de[art\,
fie socotind c\ împline[te astfel o virtute, unul ca acesta nu se nevoie[te
întru cuno[tin]\. El începe prin aceasta s\ dispre]uiasc\ pe fratele s\u,

154 Clement din Alexandria: «Cel ce d\ o fapt\ bun\, în realitate o prime[te» (Stromate,
II, 2; «Sources Chrétiennes», 38, p. 112)

155 Evagrie, Practicos, II, 91, P. G. 40, 1240B.
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socotindu-se pe sine ca ceva mare”. (Ava Dorotei, Diferite înv\]\turi de suflet
folositoare, XIV, 5, în Filocalia, vol. IX, p. 623)

„La Chilii, tr\ia un b\trân pe nume Apollo. Ori de câte ori cineva îi
cerea un ajutor el mergea cu bucurie, zicând: «Ast\zi lucrez cu Hristos
pentru sufletul meu. Aceasta va fi plata mea»”. (Patericul sau Apoftegmele
P\rin]ilor din pustiu, p. 49)

„Un anume Apoloniu dup\ nume, negustor de meserie, dup\ ce a
p\r\sit lumea [i s-a a[ezat în muntele Nitriei, neputând înv\]a nici vreo
meserie, nici s\ se deprind\ cu scrisul, tr\ind dou\zeci de ani în munte, a
avut aceast\ nevoin]\. Din banii [i din ostenelile sale cump\ra din
Alexandria tot felul de leacuri [i de lucruri trebuincioase [i le d\dea
tuturor fra]ilor bolnavi. El putea fi v\zut de diminea]a pân\ la ceasul trei
dup\ amiaza înconjurând m\n\stirile [i intrând prin u[i ca s\ vad\ de nu
zace cineva bolnav. Aducea stafide, siropuri, ou\, aluat de f\in\, de care
au nevoie cei bolnavi, socotind c\ aceast\ slujire îi este lui de cel mai mare
folos la b\trâne]e. Când a murit, a l\sat bunurile lui unuia asemenea lui,
ca s\ împlineasc\ aceea[i slujire. C\ci locuind cinci mii de monahi în
munte era trebuin]\ [i de aceast\ slujire, din pricina locului pustiu”. (Paladie,
Istoria lausiac\, p. 31-32)

„... odihnind (p\rintele Isaia – n.n.) pe str\ini, se odihnea împreun\
cu ei pe sine însu[i, [i de[i p\rea s\ poarte greutatea oboselii, avea în acestea
[i o odihn\”156. (Paladie, Istoria lausiac\, p. 33)

„P\rintele Ilarion de la M\n\stirea Simonopetra, a c\rui ascultare a
fost s\ se îngrijeasc\ de bolnavi, nu mergea niciodat\ s\ se culce dac\
vreunul dintre p\rin]i era bolnav. Se jertfea cu totul, îngrijind bolnavii s\i.
Folosindu-[i metaniile se ruga toat\ noaptea, mergând în continuu [i spunând:
«Doamne, ai mil\ de robul T\u», [i: «Sfin]ilor Doctori f\r\ de argin]i, fi]i
mijlocitori pentru acest rob al Domnului». De asemenea, el mergea s\
pescuiasc\ pentru bolnavii s\i, dup\ care g\tea pentru ei ce prinsese,
încercând s\-i ajute s\ se îns\n\to[easc\ [i s\ se simt\ mai bine”. (Arhi-
mandritul Ioannikios, Patericul atonit, p. 14-15)

156 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Cine d\, sie î[i d\. Binele pe care îl faci, acela îl ai. Când ai
mil\ de altul, te bucur\ sim]irea milei. Când odihne[ti, ajutând prin oboseli pe altul,
tr\ie[ti în aceasta totodat\ odihna proprie. (n. s. 28, p. 33)
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„Pentru monahii pustiului este o pricin\ de mândrie în Hristos [i bine-
cuvântare s\ îngrijeasc\ un b\trân; cu atât mai mare este binecuvântarea
când îngrije[te cineva pe duhovnicul [i pe tat\l s\u”. (Limonariul pustiului
athonit, p. 104)

„Mai jos de Chilia Sfântului Apostol Toma se afl\ locul numit Kritika;
pe marginea unei stânci imense tr\ia cândva p\rintele Neofit. Îngrijise
acest suflet nobil, foarte mul]i p\rin]i afla]i la sfâr[it de drum în aceast\ via]\.
Le preg\tea mâncarea, îi sp\la, îi p\zea f\când Rug\ciunea inimii lâng\ patul
fiec\ruia nop]i în [ir.

Când trecea un pustnic la Domnul, priveghea toat\ noaptea lâng\ trupul
acestuia, în rug\ciune necontenit\, pân\ în ceasul slujbei de înmormântare.
În coliba sa s\r\c\cioas\ nu avea nimic; pu]ini posmagi [i pâine uscat\ pentru
el [i pentru porumbeii s\lbatici ce-i ]ineau companie”. (Limonariul pustiului
athonit, p. 132)

„P\rintele acesta îl ruga mereu pe Dumnezeu s\ nu cad\ vreodat\ la
pat pentru o perioad\ mare de timp, ci s\ fie mereu pe picioare. Într-adev\r
doar vreme de dou\zeci de zile a c\zut la pat. Prin rota]ie l-am îngrijit,
mai ales pentru a lua binecuvântarea sa. În Sfântul Munte este considerat\
o adev\rat\ binecuvântare îngrijirea unui Avv\ pân\ la trecerea din aceast\
via]\ [i este într-adev\r o tain\”. (Limonariul pustiului athonit, p. 151)

„Aproape de Karyes sih\streau doi români într-o chilie. Odat\ unul
dintre ei s-a îmboln\vit foarte tare [i cel\lalt, din p\cate, se îngreuia s\-l
slujeasc\. De aceea îl ruga mereu pe Sfântul Pantelimon ori s\-l t\m\-
duiasc\ repede pe bolnav, ori s\-l ia din via]a aceasta, ca s\ se slobozeasc\
de pu]ina osteneal\ ce ar fi f\cut-o slujind pe bolnav.

Într-o zi, în timp ce îl ruga din nou pe Sfântul Pantelimon, i-a ap\rut
Sfântul [i i-a spus:

– De ce îmi ceri aceasta? Nu vezi c\ e[ti gol de virtu]i? Pentru îngrijirea
fratelui t\u vei primi pu]in\ plat\ de la Dumnezeu.

Cuvintele acestea ale Sfântului Pantelimon l-au cutremurat pe fratele
slujitor. De atunci l-a slujit cu mult\ râvn\ pe bolnav [i ruga pe Dumnezeu
s\ tr\iasc\ mul]i ani, ca s\-l îngrijeasc\ cât mai mult”. (Cuviosul Paisie Aghioritul,
P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 129)

„Cel ce se ostene[te pentru aproapele s\u din dragoste curat\, se
odihne[te prin osteneal\, în timp ce acela care se iube[te pe sine [i
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trând\ve[te, se obose[te chiar [i atunci când st\”. (Cuviosul Paisie Aghioritul,
P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 161)

„Pe lâng\ grija pe care o avea pentru împodobirea bisericilor [i mân-
tuirea sufletelor, mitropolitul Atanasie Crimca (al Moldovei [i Sucevei † 1631)
s-a îngrijit [i de alinarea bolilor [i suferin]elor trupe[ti. Astfel, în anul
1610 a înfiin]at o bolni]\ la M\n\stirea Dragomirna, unde se îngrijeau,
atât c\lug\ri, cât [i mireni. Iar în anul 1619 a înfiin]at un adev\rat spital
în ora[ul Suceava, unde se vindecau numero[i suferinzi. Urmând exemplul
Sfântului Vasile cel Mare, mitropolitul Anastasie este fondatorul celui
dintâi spital public din ]ara noastr\”157. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul
românesc, p. 197) 

„O grij\ deosebit\ avea Cuviosul Paisie de la Neam] († 1794) [i pentru
cei bolnavi. În M\n\stirea Neam] zidi spital pentru bolnavi [i case de oaspe]i.
Stare]ul rânduia pe cei b\trâni [i bolnavi la spital, încredin]ându-i fratelui
Onosie, bolnicerul m\n\stirii. El cerea îngrijitorilor s\ slujeasc\ bolna-
vilor ca lui Dumnezeu, s\ le dea de mâncare cât mai bun\, pâine alb\ [i

157 Dintotdeauna Biserica a avut în aten]ie pe cei pe care i-a g\sit Dumnezeu vrednici
de încerc\rile bolilor. Marea dragoste [i deosebita grij\ a Bisericii fa]\ de credincio[ii sufe-
rinzi s-a concretizat, chiar din primele veacuri ale cre[tinismului, în importante a[ez\minte
filantropice. Ne amintim desigur, de Vasiliada - acel ora[ al carit\]ii, cum numea Sfântul
Grigorie Teologul institu]ia de binefacere întemeiat\ de Sfântul Vasile cel Mare, care apoi
a fost o paradigm\ pentru asisten]a social\ de mai târziu, chiar pân\ în zilele noastre. A[a
cum s-a precizat [i aici, primele spitale au fost înfiin]ate în incinta m\n\stirilor, a[a-
numitele bolni]e unde monahii st\teau ca în fa]a altarului la patul fiec\rui suferind pe care
îl slujeau. Pe lâng\ bolni]e, în preajma centrelor episcopale, m\n\stiri sau parohii, mai
func]ionau c\mine pentru b\trâni, cantine pentru s\raci, orfelinate etc. Cei care îngrijeau
cu dragoste de frate considerau c\, dup\ Dumnezeu, orice om e ca un dumnezeu; slujeau
pe cei bolnavi cu dragoste cre[tin\, îi îmb\rb\tau în r\bdare, le insuflau n\dejdi de mai
bine, le mângâiau sufletele, rememorau sensul bolii [i scopul principal al vie]ii p\mânte[ti
caduce – aceasta mai ales bolnavilor afla]i într-o stare terminal\ sau celor c\rora li s-a
comunicat un diagnostic letal sau un prognostic infaust –, apoi supuneau dezbaterii [i
cauzele bolilor, precum [i faptul c\ în durerile f\r\ voie se ascunde mila lui Dumnezeu,
înv\]ându-i c\ suferin]a trupului este purificatoare (c\ci a[a cum focul cur\]\ rugina de
pe fier, a[a boala cur\]\ p\catul omului), [i mai ales c\ nu sunt singuri pe acest drum al
suferin]ei, c\ci Hristos sufer\ cu fiecare, pân\ la sfâr[itul veacurilor, potrivit suferin]ei
fiec\rui om, precum gl\suiesc gurile sfinte ale P\rin]ilor Bisericii. Toate acestea nu au
r\mas doar amintiri, ci sunt transpuse [i în zilele noastre, în practic\, de clericii [i bunii
no[tri credincio[i. Biserica pune la dispozi]ia bolnavilor – mai ales a celor ce provin din
familii paupere – consulta]ii [i tratamente gratuite, ea fiind [i ast\zi, prin programele ei
de asisten]\ social\, al\turi de cei afla]i în suferin]\ – n.n.
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vin, s\-i spele s\pt\mânal [i s\ le men]in\ cur\]enie exemplar\ în bolni]\.
Stare]ul primea la spital [i b\rba]i mireni care sufereau de diferite boli [i
care nu aveau unde s\-[i plece capul. Ace[tia erau a[eza]i în chilii aparte,
«hr\ni]i din masa comun\ [i tr\iau acolo cât voiau, unii chiar pân\ la
moarte»”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 305)

„Spuneau ucenicii lui c\ adeseori vedeau pe Cuviosul Paisie (de la Neam])
stând aproape toat\ noaptea cu durere de inim\ lâng\ patul celor foarte
bolnavi. Împreun\ suferea [i suspina cu ei, mângâindu-i cu n\dejdea
vindec\rii [i a mântuirii, dându-le nu pu]in\ u[urare în amara lor durere”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 305)

„Marele stare] (Neonil al M\n\stirii Neam], † 1853), fiind foarte
milostiv [i iubitor de oameni, a purtat grij\ dup\ putere [i de cei bolnavi.
Astfel, a zidit în M\n\stirea Neam] o bolni]\ înc\p\toare158, în locul celei
arse în 1841, pentru c\lug\rii b\trâni [i bolnavi din lavr\, pentru cei ce se
nevoiau în schiturile [i p\durile dimprejur [i chiar pentru mireni. Al\turi
a amenajat o farmacie [i a rânduit câ]iva c\lug\ri «bolniceri» [i un medic.
Iar la Târgu Neam] zide[te, în anul 1852, un spital mare cu etaj pentru
200 de bolnavi, cu paraclis la mijloc, în care slujea zilnic un duhovnic
c\lug\r. Mai zide[te o farmacie mare «cum nu era alta în Moldova», cu
medic pl\tit de m\n\stire. În aceste dou\ spitale, multe suferin]e se alinau
[i to]i bolnavii primeau tratament gratuit. Spitalul [i farmacia erau
între]inute de m\n\stire”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul
românesc, p. 392)  

„Cuviosul Ioan Iacob159 avea în ob[tea Sfântului Sava ascultarea de
bibliotecar [i de infirmier. Noaptea lua parte la biseric\, se ruga la chilie [i
îngrijea marea bibliotec\ a m\n\stirii, iar ziua era infirmier [i îngrijitor de

158 Nu am men]ionat toate bolni]ele întemeiate de c\lug\ri în incinta m\n\stirilor
noastre, pentru c\ au fost nenum\rate astfel de cl\diri unde bolnavii erau îngriji]i,
mângâia]i suflete[te, înt\ri]i duhovnice[te [i în cele din urm\, unii primeau vindecarea.
Am amintit doar câteva pe care le-am considerat mai ilustrative – n.n.

159 Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neam] (1913-1960), cu metania din M\n\s-
tirea Neam], s-a nevoit 24 de ani în }ara Sfânt\, atât pe valea Iordanului, cât [i în pustiul
Hozeva. Biserica noastr\, luând în considerare sfin]enia vie]ii Cuviosului Ioan Iacob, [i
v\zând cinstitele sale moa[te [i minunile pe care le-a s\vâr[it, l-a trecut în rândul sfin]ilor,
la data de 20-21 iunie, 1992 – n.n.  
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bolnavi la bolni]a din incint\. Cerceta pe c\lug\rii [i siha[trii bolnavi, le
ducea mâncare, sp\la r\nile r\ni]ilor de r\zboi adu[i aici de pe front [i alina
pe to]i cu dragoste, iar cu inima neîncetat se ruga [i sim]ea pe Hristos”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 613)

„Cerceteaz\ pe cel bolnav [i neputincios, ca s\ te cerceteze [i pe tine
Dumnezeu cu darul [i cu mila Sa160”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul
românesc, p. 689)

„Episcopul Ioanichie al Romanului (sec. XVIII), în ora[ul Roman, a
întemeiat la M\n\stirea Precista Mare primul spital public, între]inut din
veniturile Bisericii. De asemenea [i în ora[ul Foc[ani a întemeiat, în incinta
M\n\stirii «Sfântul Prooroc Samuil», un spital public cu acela[i patron161.
La ambele spitale, episcopul Ioanichie f\cea vizite canonice, d\dea
ajutoare [i rânduia ieromonahi slujitori [i c\lug\ri]e surori de caritate”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul m\n\stirilor nem]ene, p. 30)  

„... s-a str\duit Cuviosul Arhimandrit Timotei Ionescu, Stare] al
M\n\stirii Neam] (1806-1887) s\ poarte grij\ deosebit\ fa]\ de cei
bolnavi din spitalul [i bolni]a m\n\stirii, cât [i de cei din spitalul public de
la Târgu Neam], administrat de m\n\stire, unde se tratau bolnavii gratuit”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul m\n\stirilor nem]ene, p. 96)  

Îngrijirea bolnavilor ce sufer\ de boli contagioase

„... El (Dionisie – n.n.) ]ine s\ mai adauge urm\toarele:
«Cei mai mul]i dintre fra]i nu s-au cru]at deloc prin dragostea [i

fr\]ietatea lor nemaiîntâlnit\, ci s-au legat tot mai strâns unul de altul,
vizitând f\r\ fric\ pe cei bolnavi, îngrijindu-i în chip pilduitor, dându-le
mare ajutor în cele ale credin]ei în Hristos [i ar\tându-se foarte bucuro[i
s\ moar\ deodat\ cu ei, c\ci molipsindu-se de boala celuilalt, ei atr\geau
asupra lor boala semenilor lor [i luau bucuro[i asupr\-le [i suferin]ele
celorlal]i fra]i. {i mul]i din ei au ajuns s\ închid\ ochii dup\ ce d\duser\
îngrijire bolnavilor [i dup\ cei îi sc\paser\ din boal\, sfâr[indu-se astfel
prin aceea c\ au atras asupra lor moartea altora [i împlinind de-a binelea

160 Îndemna P\rintele Protosinghel Ioil Gheorghiu (1908-1986), de la M\n\stirea
Sih\stria – n.n.

161 Spiritual vorbind, în sens de sfânt ocrotitor al a[ez\mântului – n.n. 
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zicala binecunoscut\ în popor, când se spune despre cineva c\ moare ca
un gunoi [i ca o m\tur\tur\ fra]ilor (I Cor. 4, 13).

În felul acesta au ie[it din via]\ cei mai buni dintre fra]ii no[tri fie c\
erau unii preo]i, fie diaconi, fie mireni, to]i deopotriv\ de vrednici, c\ci
acest fel de moarte, pricinuit\ de o atât de mare dragoste [i de o atât de
puternic\ credin]\, nu pare a sta cu nimic în urma mor]ii martirilor.

Întrucât primiser\ trupurile sfin]ilor pe bra]ele [i în poala lor, dup\ ce
le-a tras în jos pleoapele [i le-a închis gura, îi lua pe umeri [i, îmbr\]i[ându-i
cu drag, dup\ ce-i sp\lau [i-i îmbr\cau, îi înmormântau. La scurt\ vreme
dup\ aceea au ajuns s\ primeasc\ [i ei acelea[i îngrijiri, întrucât tot timpul
cei care r\mâneau în via]\ preluau ei în[i[i lucrarea l\sat\ de înainta[ii lor.

Cu totul altfel se petreceau lucrurile la p\gâni: pe cei care începeau s\
se îmboln\veasc\ îi aruncau la o parte, fugind de ei oricât de dragi le-ar fi
fost înainte; cadavrele celor mor]i dintre ei erau aruncate pe str\zi f\r\ s\
fie înmormântate, tuturora le era fric\ s\ nu se molipseasc\ de boal\ [i de
apropierea de un bolnav, cu toate c\ a[a ceva nu era lucru u[or, oricâte
încerc\ri f\ceau unii [i al]ii»”. (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc\,
Cartea a {aptea, XXII, 7-10, în PSB, vol. 13, p. 292) 

„Erau câ]iva c\lug\ri, tari la suflet [i la trup, care ardeau de dragoste.
Nimic nu-i putea opri, nici munca grea, nici pericolul îmboln\virii de o
boal\ infec]ioas\ în timpul îngrijirii fra]ilor bolnavi.

P\rintele Pantelimon de la (schitul atonit – n.n.) Sfânta Ana a fost un
astfel de om. 

S-a d\ruit slujind altora. S-a îngrijit de cei bolnavi de tuberculoz\, i-a
hr\nit pe înfometa]i în timpul marii foamete din perioada de ocupa]ie
german\ [i, în sfâr[it, a murit în 1948, dup\ ce s-a îmboln\vit [i el – toate
acestea f\r\ s\ se plâng\ deloc. În loc de plângeri, el aducea laude lui
Dumnezeu”. (Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit, p. 16)

 
„În timpul r\zboiului trecut, la spitalul din Ploie[ti erau mul]i bolnavi

de tifos exantematic, care mureau neîmp\rt\[i]i [i nu avea cine s\-i îngroape.
Atunci p\rintele Sava Cimpoca (de la Schitul Sf. Ioan Botez\torul – Alba Iulia,
† 1955) a zis c\tre stare]ul M\n\stirii Ghighiu:

– Dac\ îmi da]i voie, m\ duc s\ împ\rt\[esc bolnavii. Eu nu m\ tem
c\ m\ voi îmboln\vi. 

Astfel, doi ani de zile, p\rintele Sava a fost duhovnicul bolnavilor [i
multe inimi zdrobite a alinat, dar, cu darul lui Hristos, a fost p\zit
nev\t\mat”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 603)
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Cel bolnav nu trebuie s\ opreasc\ pe al]ii
care vor s\-l slujeasc\

„«Acela[i frate dorea s\ slujeasc\ b\trânului dup\ putere împreun\ cu
slujitorul lui. B\trânul, din dreapta socoteal\ nu voia s\ fie slujit de acela
pentru cuvântul lui Ava Teodor din Ferme, care nu suferea s\ porunceasc\
ucenicului s\u (Pateric, la Isaac 2). De aceea a întrebat pe cel\lalt B\trân
despre aceasta».

R\spunsul lui Ioan: Dumnezeul cerului [i al p\mântului s\ sporeasc\
credin]a ta, o, prea cinstite [i prea iubite frate; [i s\ înt\reasc\ iubirea ta
întru frica Lui, ca s\ împlineasc\ hot\rârea ta cea bun\ în privin]a
aproapelui. C\ci dac\ te ostene[ti pu]in dup\ putere, nu te va lipsi
Dumnezeu de plata ostenelii tale. Deci odihne[te pe b\trân atât cât po]i.
C\ci aceasta place lui Dumnezeu mai mult decât sfânta slujb\ [i decât
jertfa. Iar cele ce nu le po]i, s\ le fac\ fratele. {i b\trânul nu trebuie s\ se
fereasc\, din dreapta socoteal\, de a fi slujit de c\tre voi, odat\ ce e
bolnav, ci s\ mul]umeasc\ lui Dumnezeu [i s\ se roage pentru voi. C\ci
fiind bolnav nu e dator s\ ]in\ cuvântul lui Ava Teodor, care a spus despre
frate: «Nu sunt conduc\torul chinoviei, ca s\-i poruncesc. Dac\ vrea s\
fac\ ceva, s\ fac\ ceea ce m\ vede pe mine c\ fac». Ava Teodor le-a spus
acestea pentru c\ putea s\ împlineasc\ trebuin]a lui [i s\ slujeasc\ altora.
Dar acesta este bolnav. {i fiecare trebuie s\-[i duc\ via]a în frica lui
Dumnezeu pe m\sura [i starea lui, mul]umind Lui totdeauna. C\ci prin el
î[i iau plata lor [i al]ii162. Deci s\ nu pizmuiasc\ pe cel ce vrea s\ asculte pe
Cel ce zice: «Bolnav am fost [i mi-a]i slujit» (Mt. 25, 36)163. (...) Deci
potrivit dreptei socoteli s\ nu se fereasc\ s\ fie slujit de oricare frate care
voie[te s\ se osteneasc\ dup\ Dumnezeu. {i s\ nu spun\: îl împov\rez sau
îl nec\jesc. Ci s\ spun\: «Cel ce sluje[te poate fi egal cu cei chinui]i de

162 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Prin cel bolnav, slujit de al]ii, ace[tia î[i iau plata lor de la
Dumnezeu. De aceea nu trebuie ca cineva fiind bolnav, s\ opreasc\ pe al]ii de a-l sluji.
C\ci aceasta i-ar lipsi pe aceia de plata lor. Dar nici el nu trebuie s\-[i piard\ plata sa,
l\sându-se slujit din comoditate, sau din mândria ce i-o produce superioritatea în vârst\,
înv\]\tur\ sau în pozi]ia ierarhic\ (social\). (n. s. 193, p. 159)

163 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Cu mare delicate]e socote[te B\trânul Ioan c\ cel ce opre[te
pe cineva s\-l slujeasc\, îl pizmuie[te pentru r\splata ce o va primi de la Dumnezeu. Se
socote[te supus ispitei p\catului dac\ nu se las\ slujit. Prin aceasta îl împiedic\ pe acela de
la înaintarea în des\vâr[ire. Las\-te deci servit când ai trebuin]\, nu atât pentru tine cât
pentru cel ce vrea s\ o fac\ aceasta. Dar smere[te-te, primind aceast\ slujire, socotind c\
iei asupra ta riscul p\catului. Numai smerenia tope[te p\catul ce se poate lega atât de
primirea slujirii cât [i de refuzul ei. (n. s. 193b, p. 159)
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boal\ dac\ Dumnezeu l-a încredin]at c\-l va r\spl\ti pentru mine. Domnul
s\-l mântuiasc\ [i pe mine s\ nu m\ osândeasc\».

S\ se p\zeasc\ acestea [i locui]i în pace, prin harul lui Hristos, al Dum-
nezeului nostru”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 123, în Filocalia, vol. XI,
p. 159)

Pe unii cuvio[i bolnavi, neslujindu-i nimeni, îi slujeau îngerii
sau direct Dumnezeu

„Un b\trân oarecare [ezând singur la chilie, s-a îmboln\vit. Neavând
cine s\-i slujeasc\, sculându-se mânca ce mai g\sea prin chilie, a[a
petrecând mai multe zile, fiindc\ nu a venit nimeni s\-l caute. Dup\ ce au
trecut treizeci de zile, de vreme ce nu venise nimeni la el, a trimis
Dumnezeu un înger s\-i slujeasc\ [i a petrecut cu el [apte zile. Apoi [i-au
adus aminte fra]ii [i au venit s\-l caute. B\tând ei la u[\, s-a dus îngerul,
iar b\trânul striga din\untru: «Pleca]i de aici fra]ilor». Dar ei stricând u[a,
au intrat [i l-au întrebat, pentru ce striga. El le-a r\spuns: «Treizeci de zile
am p\timit [i nimeni nu m-a cercetat [i iat\, [apte zile sunt de când a
trimis Dumnezeu un înger care îmi slujea [i cum a]i intrat voi, s-a
dep\rtat de la mine». Acestea zicând, a adormit, iar fra]ii minunându-se,
au prosl\vit pe Dumnezeu”. (Patericul ce cuprinde în sine cuvinte folositoare
ale Sfin]ilor B\trâni, p. 480)

„Trecuse mult timp de la venirea mea [i trebuia s\ plec. De aceea l-am
întrebat pe B\trân (e vorba de B\trânul Trifon de la Muntele Athos – n.n.):

– Nu vrei s\ vorbesc la vreo m\n\stire, ca s\ te îngrijeasc\ acum, la
b\trâne]e?

Acela a zâmbit, când a auzit cuvântul «îngrijeasc\», [i mi-a spus:
– Bre, «îngrijeasc\»? Dumnezeu Se îngrije[te [i de viermii din

p\mânt, îi hr\ne[te [i-i înc\lze[te, iar pe mine, un vierme atât de mare, nu
m\ poate îngriji? Mi-a spus [i p\rintele Xenofont: «Hai s\ te îngrijesc!».
Iar eu i-am spus: «Bre, sunt c\r\mid\ s\ m\ iei de aici [i s\ m\ pui în
coliba ta?» (se referise la faptul c\ nu este nesim]itor). Aici este stare]ul
meu, Mihail, care cu rug\ciunea sa a f\cut dintr-un cotor o c\p\]ân\ mare
de varz\! {i p\rintele Xenofont vrea s\ m\ îngrijeasc\?” (Cuviosul Paisie
Aghioritul, P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 121)

Ajutorul Domnului pentru cei infirmi

„To]i cei care s-au n\scut infirmi ori au fost f\cu]i infirmi de c\tre al]ii
sau au ajuns a[a din pricina neaten]iei lor, dac\ nu murmur\, ci sl\vesc cu
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smerenie pe Dumnezeu [i tr\iesc al\turi de El, vor fi rândui]i de Hristos
împreun\ cu m\rturisitorii”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, P\rin]i aghiori]i.
Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 177)

„Cei pe care îndeob[te oamenii îi socotesc nedrept\]i]i (adic\ cei orfani,
invalizi etc.) sunt ajuta]i de Dumnezeu, care îi acoper\ cu daruri, c\ci nu
exist\ nedreptate la Dumnezeu”. (Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit,
p. 74)

 
„Tot el (e vorba de un ascet aghiorit c\ruia nu i se d\ numele – n.n.) a

mai spus:
– Un înv\]\tor avea cinci sau [ase copii. Nu avea înc\ 50 de ani. Una

din fiicele lui avea ceva la unul din ochi. Au operat-o [i i-au g\sit tumoare
[i au fost nevoi]i s\ scoat\ ochiul! To]i copiii de la [coal\ râdeau de
s\rmana feti]\. «Cum putea fi mângâiat acest copil?», m-am gândit eu.
De vreme ce are numai 12 ani, ea ar fi capabil\ s\ în]eleag\ numai unele
lucruri. Dar acest copil [tia despre ce mângâiere era vorba. A[a c\ i-am
spus înv\]\torului, tat\lui ei:

– Dac\ aceste suflete suferinde [i-ar înfrunta suferin]a cu m\car o
singur\ doxologie, ele se vor al\tura lui Pafnutie, m\rturisitorul credin]ei
noastre, al c\rui ochi a fost scos pentru dragostea lui Hristos. 

Înv\]\torul a în]eles aceasta [i a fost foarte fericit. Nu era o mângâiere
fals\. Este un fapt. {i-a dat seama c\ nu era o nedreptate. Dumnezeu nu e
nedrept. Cine nu accept\ aceasta ar putea spune: «Ce a f\cut acest copil ca
s\ merite o tumoare la ochi? Au operat-o [i copilul cre[te cu un handicap».

Dar eu cred – [i mi-ar fi imposibil s\ nu cred – c\ în ziua judec\]ii
acest copil, care a suferit atât de mult, va fi r\spl\tit de Dumnezeu”.
(Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit, p. 185-186)
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Arta medical\

„Medicul cunoa[te boala, [tie ce are de f\cut [i î[i va da toat\ silin]a s\
împlineasc\ cererea bolnavului, mai ales când se gânde[te c\ poate Însu[i
Dumnezeu a dat în gând bolnavului s\-l cheme la patul lui”164. (Origen,
Despre rug\ciune, XI, 4, în PSB, vol. 7, p. 223)

„Fiecare art\ ne-a fost dat\ de Dumnezeu ca ajutor pentru natura
noastr\ slab\. Spre exemplu: agricultura ne-a fost dat\ întrucât cele ce
cresc de la sine din p\mânt nu sunt îndeajuns pentru satisfacerea nevoilor
noastre; apoi, arta ]esutului, fiindc\ purtarea îmbr\c\mintei este necesar\
[i pentru bun\-cuviin]\ [i pentru ap\rarea de influen]a d\un\toare a
aerului; [i arhitectura (zid\ria) la fel, [i tot astfel [i arta medical\. Deoarece
corpul nostru, din cauza sl\biciunii lui, este supus la diferite influen]e
p\gubitoare, parte venind din afar\, parte n\scute din\untru, prin mân-
c\ruri, [i sufer\, când din cauza abunden]ei, când din lips\, de aceea ni s-a
dat de c\tre Dumnezeu, conduc\torul vie]ii noastre întregi, arta medical\,
ca un model pentru vindecarea sufletului, pentru ca prin ea s\ se taie ceea
ce este de prisos [i s\ se adauge ceea ce este de nevoie. C\ci, precum n-am

164 Tradi]ia patristic\ subliniaz\ c\ în Sfintele Taine toate le s\vâr[e[te Hristos, Care
împrumut\ numai mâna [i gura preotului pentru a face auzit\ [i v\zut\ lucrarea Lui.
Deci binecuvântarea [i harul ne vin de la Hristos, prin mâna preotului prin care se vizua-
lizeaz\ lucrarea nev\zut\ dar real\ a lui Dumnezeu. Tot a[a, Hristos Domnul – Doctorul
sufletelor [i al trupurilor noastre - „este tainic prezent [i în medicul competent [i credin-
cios care devine mâna Lui vindec\toare, alegând cel mai bun medicament sau operând în
modul cel mai în]elept [i potrivit un bolnav care are nevoie de o interven]ie chirurgical\;
desigur, cu aceast\ con[tiin]\ [i smerenie cre[tin\ c\, de fapt, «medicul trateaz\, dar
Dumnezeu vindec\»”. († DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „S\ biruim
suferin]a din interiorul ei!”, în rev. Glasul Bisericii, Anul LXVII (2008), Nr. 7-9, p. 168).
Acela[i autor, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, în anul 2000, pe când era Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, la predica prilejuit\ de sfin]irea unui paraclis din incinta unui spital
din municipiul Boto[ani, printre altele, spunea: „Este o mare, nobil\ [i sfânt\ misiune
aceasta, de a da via]\, de a între]ine via]a, de a o spori, de a o face s\ fie dar al lui Dumnezeu
pentru semenii no[tri (...) Fericit este medicul care simte c\ Dumnezeu lucreaz\ prin el.
C\ci fericirea lui vine din fericirea celor care sunt trata]i [i vindeca]i” („Fericit este medicul
care simte c\ Dumnezeu lucreaz\ prin el”, în Gazeta cre[tin\, Anul IV, 2000, Nr. 73, p. 5).
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fi avut nevoie de inventarea [i munca agriculturii, dac\ am fi r\mas în
paradisul desf\t\rii, la fel n-am avea nevoie de nici un ajutor medical
pentru înl\turarea durerilor, dac\ am fi r\mas liberi de orice durere, a[a
cum ne era dat dup\ creare, înainte de c\dere”. (Sf. Vasile cel Mare,
Regulile mari, Î. 55, R. I, în PSB, vol. 18, p. 296-297)

„... ni s-a dat [i ajutorul artei medicale, care ajut\, atât cât se poate, pe
bolnavi”. (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, Î. 55, R. I, în PSB, vol. 18,
p. 297)

„C\ci ierburile care sunt potrivite pentru fiecare boal\ n-au r\s\rit din
p\mânt a[a la întâmplare, ci s-au produs în mod cert prin voin]a Creatorului,
ca s\ ne fie nou\ de folos”. (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, Î. 55, R. II,
în PSB, vol. 18, p. 297)

„Dar fiindc\ adesea ne îmboln\vim pentru pedepsirea noastr\,
suntem condamna]i s\ suport\m o vindecare dureroas\ [i grea ca parte a
pedepsei. A[adar, ra]iunea s\n\toas\ ne înva]\ s\ nu fugim nici de opera]ii,
nici de cauteriz\ri, nici de suferin]ele pe care le provoac\ medicamentele
tari [i dureroase, nici de postiri, nici de regim aspru, nici de ab]ineri de la
lucruri v\t\m\toare”. (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, Î. 55, R. IV, în
PSB, vol. 18, p. 299)

„... Iar de arta medical\, dac\ ar fi cândva necesar\, trebuie s\ se
îngrijeasc\ s-o foloseasc\ în a[a fel încât s\ nu-i atribuie ei atât cauza
s\n\t\]ii cât [i a bolii, ci s\ primeasc\ folosirea binefacerilor ei ca rânduit\
spre m\rirea lui Dumnezeu [i ca un model al îngrijirii sufletelor. În ce pri-
ve[te ajutoarele artei medicale, s\ nu ne punem toat\ n\dejdea pentru
u[urarea durerilor numai în aceast\ art\...”. (Sf. Vasile cel Mare, Regulile
mari, Cap. II, Î. 55, R. II, în PSB, vol. 18, p. 297)

„C\ci (dac\) pe de o parte este lucru nesocotit s\-[i pun\ cineva toat\
n\dejdea de îns\n\to[ire a lui (numai) în mâinile doctorilor, cum vedem
(c\ fac) unii dintre neferici]ii suferinzi, care nu se dau în l\turi s\-i
numeasc\ pe doctori chiar mântuitori, pe de alt\ parte este înc\p\]ânare
s\ fugi complet de orice folos din cele pe care le poate aduce medicina165.

165 Doar cuvio[ii pustnici care s-au l\sat cu totul în grija lui Dumnezeu [i numai Lui I-au
slujit nu au ie[it din pustie pentru a apela la doctorii [i la me[te[ugul doctoricesc. Prin
credin]a lor puternic\ [i prin nevoin]ele aspre de dragul lui Hristos [i a vie]ii de veci s-au
învrednicit de ajutorul t\m\duitor al lui Hristos în mod direct, f\r\ interven]ii medicale – n.n.
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Dar precum Iezechia n-a socotit [irul de smochine (pus pe r\nile lui) drept
cauza principal\ a îns\n\to[irii lui (IV Reg. 20, 7) [i nici n-a atribuit
acestuia vindecarea corpului s\u, ci spre pream\rirea lui Dumnezeu a
ad\ugat [i mul]umire pentru crearea smochinilor, la fel [i noi”. (Sf. Vasile cel
Mare, Regulile mari, Cap. II, Î. 55, R. III, în PSB, vol. 18, p. 298-299)

„A[adar, nici nu trebuie s\ fugim cu totul de aceast\ art\, nici nu
trebuie s\ ne punem toat\ n\dejdea în ea. Ci precum folosim agricultura,
dar roadele le cerem de la Dumnezeu, [i precum cârma o încredin]\m
conduc\torului, dar pentru salvarea din mare ne rug\m lui Dumnezeu, la
fel [i când chem\m pe medic, dac\ ar fi nevoie, s\ nu p\r\sim n\dejdea în
Dumnezeu166. Dar mie mi se pare c\ aceast\ art\ contribuie mult [i la
înfrânare. C\ci eu v\d c\ ea suprim\ desf\t\rile, dispre]uie[te s\turarea
(peste m\sur\) [i înl\tur\ ca nepriitoare varietatea bucatelor dietei [i
abunden]a netrebuitoare a condimentelor [i în general ea nume[te sobrie-
tatea ca maic\ a s\n\t\]ii, încât [i în aceast\ privin]\ îndrum\rile ei ne
sunt folositoare”. (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, Cap. II, Î. 55, R. V,
în PSB, vol. 18, p. 301)

„To]i cei care v\ îndeletnici]i cu medicina [ti]i c\ chemarea voastr\
înseamn\ grija fa]\ de om. {i mi se pare c\ cel care pune [tiin]a aceasta
înaintea tuturor celorlalte îndeletniciri, c\rora î[i poate închina omul
râvna, [i-a g\sit judecata cuvenit\ [i nu s-a dep\rtat de ceea ce trebuie
crezut, în schimb e tot atât de adev\rat c\ de lucrul cel mai pre]ios dintre
toate, care este via]a, î]i vine greu s\ fugi ca de ceva dureros atunci când
nu po]i reda cuiva s\n\tatea”. (Sf. Grigorie de Nyssa, Epistola despre Sfânta
Treime c\tre mai marele doctorilor, Eustahe, cap I, în PSB, vol. 30, p. 429)

Mare e în fa]a lui Dumnezeu medicul credincios,
f\r\ de argin]i167 [i iubitor de oameni

„Avvei Antonie i s-a descoperit (de la Dumnezeu – n.n.) în pustiu urm\torul
lucru: «În ora[, exist\ cineva asemenea ]ie, un medic care d\ruie[te din

166 În acest sens, red\m [i memorabilele cuvinte ale vrednicului de pomenire Mitro-
polit Bartolomeu Anania, care scria: „Noi credem în minuni, dar credem [i în ungerea cu
untdelemn sfin]it, a[a cum credem [i în medicamente”. (Medicin\ [i Teologie, în Dr.
Mircea Gelu Buta (coord.), vol. Medicii [i Biserica, vol. I, Editura Rena[terea, Cluj-Napoca,
2003, p. 10)

167 Biserica i-a numit „Sfin]i doctori f\r\ de argin]i” pe ferici]ii, binepl\cu]ii lui Dum-
nezeu [i f\c\torii de minuni Cosma [i Damian din Arabia, Cosma [i Damian din Asia
Mic\, Chir [i Ioan, Talaleu, Cosma [i Damian din Roma, Ermolae, Pantelimon, Anichit
[i Fotie, Diomid, Luca, Arhiepiscopul Crimeii etc.
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prisosul [tiin]ei sale celor nevoia[i [i care cânt\ în fiecare zi Trisaghionul168

împreun\ cu îngerii»”. (Patericul sau Apoftegmele P\rin]ilor din pustiu, p. 49)

„Medicul Gheorgos Papazahos – Profesor universitar – Facultatea de
Medicin\ (Universitatea din Atena, Grecia – n.n.): 

– La Universitate predau cardiografia ca disciplin\ op]ional\.
Deoarece cardiografia prezint\ un interes deosebit, fiind practicat\ de to]i
cardiologii, nu sunt studen]i care s\ nu vrea s\ urmeze acest curs. Astfel,
de cele mai multe ori, amfiteatrul este plin de studen]i. Le mai spun
glume, anecdote, râdem împreun\, îi iubesc, m\ iubesc [i ei – pe scurt,
avem o rela]ie cordial\.

Astfel, de multe ori îmi venea în minte o idee pe care, în cele din
urm\, i-am m\rturisit-o p\rintelui Porfirie ca pe o dilem\ de-a mea:

– P\rinte, copiilor acestora le vorbesc ore întregi despre cardiografie.
Ei primesc orice-a[ spune eu. {i dac\-i iubesc [i ei m\ iubesc pe mine. În
afar\ de cardiografie, pe care o vor folosi câ]i ani ... – dou\zeci, treizeci,

168 

În timpul tratamentului, unii dintre ace[ti sfin]i t\m\duitori îi primeau pe cei atin[i
de felurite boli în casa lor, cu toat\ dragostea, iar pe cei imobiliza]i la pat, ei în[i[i îi
purtau pe umerii lor, c\utând s\ le vindece toat\ neputin]a [i durerea.

Al\turi de tratamentul [i îngrijirea medical\, Sfin]ii Doctori f\r\ de argin]i recoman-
dau bolnavilor s\ se nevoiasc\ în rug\ciune [i în poc\in]\. Pe lâng\ consulta]iile medicale,
feluritele vindec\ri [i izgoniri de duhuri necurate, ei r\spândeau mai ales înv\]\tura lui
Hristos [i vegheau necontenit ca to]i cre[tinii converti]i s\ calce drept, dup\ cuvântul
Evangheliei [i s\ nu apostazieze. Aceast\ misiune le-a adus în cele din urm\ [i moarte
martiric\.

Din Vie]ile Sfin]ilor afl\m c\, atunci când s\vâr[eau t\m\duiri, se adresau celor
bolnavi: „Nu numai mâinile punem peste voi, c\ci cu puterea noastr\ nimic nu putem
face. Toate le lucreaz\ prin noi t\ria cea atotputernic\ a lui Hristos, Unul adev\ratul
Dumnezeu, în Care, de ve]i crede cu neîndoial\, îndat\ ve]i fi s\n\to[i” – n.n.

168 E vorba de cântarea „Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte F\r\ de moarte,
miluie[te-ne pe noi” – n.n.

Dup\ porunca Evangheliei, unii dintre ace[ti mari sfin]i au început s\ cutreiere
ora[ele [i satele, propov\duind pe Hristos [i vindecând pe cei bolnavi. Din iubire fierbinte
fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de semeni, ei nu luau niciodat\ plat\ pentru serviciile lor,
respectând porunca Mântuitorului Hristos Care a spus: „În dar a]i luat, în dar s\ da]i”
(Mt. 10, 8). Ca urmare a acestor minunate fapte, lumea i-a supranumit „doctori f\r\ de
argin]i”. Deoarece vindecarea era dat\ nu atât de medicamentele prescrise, cât de rug\-
ciunea lor fierbinte c\tre Dumnezeu, singura lor plat\ modic\ era ca cel t\m\duit s\
îmbr\]i[eze adev\rata credin]\ în Hristos Domnul. Pentru credin]a puternic\ [i smerenia
lor adânc\, dar [i pentru modul în care au în]eles, au tr\it [i au transpus în fapte înv\-
]\tura evanghelic\, Dumnezeu i-a învrednicit de darul de a face minuni. Cei ce-i întâl-
neau pe sfin]ii lui Dumnezeu se converteau la cre[tinism, primind [i t\m\duirea sufletu-
lui, al\turi de cea trupului.
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patruzeci, haide, cincizeci de ani de medicin\ – n-a[ putea s\ le vorbesc [i
despre ceva duhovnicesc, ce dureaz\ o ve[nicie? S\ le spun s\-L iubeasc\
pe Hristos, s\ se m\rturiseasc\, s\ se împ\rt\[easc\ [i s\ se duc\ la biseric\
... Desigur, pe mine Universitatea m\ pl\te[te s\ predau cardiografia, nu
s\ propov\duiesc. {i la urma urmei, poate c\ unii dintre studen]i nu vor
s\ le vorbesc despre asemenea lucruri, sau poate chiar nu cred în Dumnezeu.
Dar de ce nu, vreodat\, dup\ ce voi termina lec]iile de cardiografie, pe
care studen]ii le aplaud\, a[a cum îi aplaud [i eu pe ei, n-a[ putea s\ le zic:
«face]i un pas [i c\tre Hristos» ...

Asculta]i ce mi-a r\spuns p\rintele Porfirie: 
– {i unde este dilema? Când te duci s\ predai, e[ti împ\rt\[it?
– Da, p\rinte, sunt.
– Te împ\rt\[e[ti duminica?
– M\ împ\rt\[esc cu binecuvântarea sfin]iei voastre.
– Atunci, în amfiteatru intr\ Însu[i Hristos. La ce-]i mai trebuie

cuvinte, dac\ Îl ai pe Hristos în tine când vorbe[ti la catedr\? Las\-i în
pace. S\ nu le spui nimic.

Klitos Ioannidis: Iat\ cum abordeaz\ lucrurile un om cu adev\rat
înduhovnicit, care tr\ie[te prezen]a lui Hristos ...

Medicul Gheorgos Papazahos: Iar prin cuvintele sale, practic m-a de-
terminat s\ m\ duc întotdeauna împ\rt\[it la amfiteatru”169. (Klitos Ioannidis,
Patericul secolului XX, p. 64-65)

 
„La un moment dat l-am întrebat (pe un P\rinte din Sfântul Munte,

a[a cum poveste[te acela[i medic [i profesor Gheorgos Papazahos – n.n.):
– P\rinte, [tiu c\ rug\ciunea inimii este o adev\rat\ [tiin]\. Cu toate

acestea, a[ dori s\ v\ întreb ceva, chiar dac\ este un lucru naiv. Ierta]i-m\.
– Da. Întreab\-m\ ce vrei.
– Este un lucru binecuvântat s\ am în buzunarul bluzei albe de la

serviciu ni[te m\t\nii (albe [i ele, ca s\ nu se observe), iar când merg cu
ceilal]i doctori pe la bolnavi pentru vizita medical\ de fiecare zi, f\r\ s\
[tie doctorii de lâng\ mine, s\ spun de câteva ori «Doamne Iisuse

169 Bineîn]eles c\ acest medic era mereu preg\tit suflete[te s\ primeasc\ Sfânta Împ\r-
t\[anie, de care se îndulcea cu dezlegarea [i binecuvântarea duhovnicului s\u, care era un
p\rinte harismatic. Dac\ tot am adus în discu]ie [i aceast\ tem\, subliniem c\ primirea
Sfintei Împ\rt\[anii mai des sau mai rar este o problem\ nu foarte complicat\; o rezolv\
[i Sfântul Ioan Hrisostom [i al]i P\rin]i, al c\ror r\spuns dac\ l-am rezuma, ar suna cam
a[a: Te preg\te[ti des [i cum cere Biserica pentru primirea Sfintei Împ\rt\[anii? Atunci
împ\rt\[e[te-te des. Te preg\te[ti rar? Împ\rt\[e[te-te mai rar. Deci, cu alte cuvinte Sfin]ii
recomand\ primirea Sfintei Euharistii dup\ o prealabil\ [i complet\ preg\tire – n.n.
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Hristoase, miluie[te-L pe robul T\u ...», robul lui Hristos fiind urm\torul
bolnav care a[teapt\ s\ fie consultat? Este un lucru binecuvântat sau este
o parodie a rug\ciunii inimii, care, în realitate, se face trecând prin
anumite stadii, dup\ o preg\tire corespunz\toare [i dureaz\ câteva ore?

Atunci, p\rintele s-a ridicat iute de pe locul s\u, m-a privit cu mult\
insisten]\ [i mi-a strigat:

– Ce spui, bre? Este binecuvântarea lui Dumnezeu. S\ faci lucrul
acesta în continuare. {i seara s\ te rogi mult. Jum\tate de [irag de m\t\nii
de-ale dumitale valoreaz\ mai mult decât [ase ore de rug\ciune de-ale
noastre. Dar s\ fie [irag de o sut\ de bobi]e, nu din acela mic170.

P\rintele ne-a explicat c\ rug\ciunea inimii este complet\ pentru c\
este alc\tuit\ din dou\ p\r]i. Prima parte reprezint\ chemarea numelui lui
Dumnezeu, «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu», care este o
doxologie, prin care Hristos e recunoscut ca Domn [i ca Fiu al lui Dumnezeu.
Cea de-a doua parte este rug\ciunea propriu-zis\: «miluie[te-m\ pe mine
p\c\tosul». A doua parte trebuie rostit\ diferit fa]\ de prima. Prima parte
trebuie rostit\ rar, în stil doxologic, iar ce-a de-a doua parte o spunem ca
pe un plâns. Cuvintele «miluie[te-m\ pe mine p\c\tosul» trebuie rostite
cu intensitate, implorându-L pe Dumnezeu, pentru ca El s\ ne poat\ trimite
lacrimi. Dac\ ne curg lacrimi din ochi, este semn c\ suntem cerceta]i de
harul sfânt. Atunci, chiar s\ nu ]inem m\t\niile în mân\, ajungem s\ co-
munic\m cu Dumnezeu”. (Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 191)

170 Medicul credincios, rug\tor, care-i iube[te pe oameni [i-i ajut\, Îl interiorizeaz\ pe
Hristos Care lucreaz\ prin el pentru t\m\duirea [i mângâierea celui bolnav – n.n. 
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Pedagogia încerc\rilor

Încerc\rile - urm\ri fire[ti ale îndeletnicirilor duhovnice[ti

„... ai curaj, [tiind bine c\ urmarea fireasc\ a îndeletnicirilor duhov-
nice[ti este a întâlni la tot pasul numai încerc\ri”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la Matei, omilia VIII, II, în col. PSB, vol. 23, p. 103)

„S-a spus apoi [i în În]elepciunea lui Sirah: «Dac\ te apropii ca s\ slu-
je[ti Domnului Dumnezeului t\u, preg\te[te-]i sufletul pentru încercare.
Îndrepteaz\-]i inima [i rabd\, [i s\ nu te gr\be[ti în vremea asupririi»
(În]. Sir. 2, 1-2)”171. (Calist [i Ignatie Xanthopol, Metoda sau Cele 100 de
capete, cap. 16, în Filocalia, vol. VIII, p. 54)

„C\ci c\lug\rul172 care a venit s\ slujeasc\ Domnului cu adev\rat
trebuie s\-[i preg\teasc\ cu în]elepciune sufletul pentru încerc\ri, ca s\ nu
se mire, nici s\ se tulbure de cele ce i se întâmpl\, socotind c\ nimic nu se
întâmpl\ f\r\ purtarea de grij\ a lui Dumnezeu. Iar unde e purtarea de
grij\ a lui Dumnezeu, negre[it ceea ce se întâmpl\ e bine [i spre folosul
sufletului. C\ci toate câte le face Dumnezeu cu noi le face pentru folosul
nostru, [i iubindu-ne [i cru]ându-ne. De aceea suntem datori, cum a zis
Apostolul, s\ mul]umim în toate bun\t\]ii Lui (I Tes. 5, 18); [i niciodat\
s\ nu ne întrist\m [i s\ nu ne pierdem curajul în cele ce ni se întâmpl\. {i
s\ primim f\r\ tulburare cele ce vin asupra noastr\ cu smerit\ cugetare [i
cu n\dejdea în Dumnezeu, încredin]a]i c\, precum am spus, toate câte le
face Dumnezeu cu noi, le face din bun\tate, iubindu-ne [i le face bine. {i
nu s-ar putea ca ele s\ se fac\ bine altfel, dac\ nu s-ar milostivi Dumnezeu”.

171 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Cel ce vrea s\ slujeasc\ lui Dumnezeu pune în mi[care
puterile bune ale fiin]ei sale. Dar tocmai atunci se mi[c\ [i puterile contrare. Împotriva
înfrân\rii se trezesc dorin]ele de pl\cere, împotriva r\bd\rii, pornirea spre comoditate etc.
Numai st\ruirea în cele dintâi va sl\bi puterea celor din urm\. De aceea, cel ce prime[te
încerc\ri nu trebuie s\ se gr\beasc\ s\ termine repede cu ele. Pornirile rele nu se sl\besc
u[or. Trebuie înfruntate [i ve[tejite timp îndelungat, prin încerc\ri prelungite sau mereu
repetate. Numai a[a sunt sl\bite cu adev\rat. (n. s. 75, p. 54)

172 Precum [i mirenii credincio[i – n.n. 
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(Ava Dorotei, Diferite înv\]\turi de suflet folositoare, XIII, 1, în Filocalia,
vol. IX, p. 609) 

Încerc\rile sunt indispensabile pentru cur\]ia sufletului

„Dac\ nu e u[or s\ afli pe cineva s\ plac\ lui Dumnezeu f\r\ s\ fie
încercat, trebuie s\ mul]umim lui Dumnezeu pentru toat\ întâmplarea”.
(Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 200,
în Filocalia, vol. I, p. 274)

 
„Via]a aceasta nu este locul nostru de s\l\[luire. Are bucurii, dar [i triste]i.

Loviturile încerc\rilor [i ale strâmtor\rilor sunt indispensabile pentru
cur\]ia sufletului nostru. Orice încercare [i mâhnire s-o r\bda]i cu bucurie!
Învierea este precedat\ de r\stignire”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie,
p. 32)

„Încerc\rile care ne vin sunt deseori «antibioticul» pe care Dumnezeu
ni-l d\ pentru bolile [i patimile sufletului nostru. Acestea ne ajut\
duhovnice[te. Omul m\nânc\ o «b\taie» u[oar\ de la Bunul Dumnezeu [i
î[i înmoaie inima”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, p. 32)

„Cel ce de bun\voie rabd\ ispitele este mai înalt înaintea lui Dumnezeu
decât cel ce a dobândit mari virtu]i. Când ne lovesc ispitele, la început este
bine s\ ne rug\m ca Domnul s\ ne ajute s\ le r\bd\m; mai apoi îns\
trebuie s\-i mul]umim, c\ci prin ispite Dumnezeu lucreaz\ la mântuirea
noastr\. De asemenea, este nevoie de rug\ciune pentru ca vremurile grele
s\ treac\ f\r\ v\t\mare sufleteasc\. Mântuirea nu vine altfel, f\r\ numai pe
aceast\ cale. Cel care, a[adar, refuz\ ispitele, se leap\d\ [i de mântuire, [i
r\mâne f\r\ experien]\; din contr\, cel care este în stare s\ rabde cu
mul]umire, u[or se elibereaz\ [i devine încercat (experimentat). Când omul
se bucur\ în încerc\ri, atunci î[i poate cunoa[te sporirea”173. (Antonie
Ieromonahul, File de Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul Munte Athos,
p. 286)

„Când afli pace neschimbat\ în calea ta, teme-te!”

„Când afli pace neschimbat\ în calea ta, teme-te, pentru c\ e[ti departe
de c\rarea pe care p\[esc picioarele obosite ale sfin]ilor. C\ci cu cât p\[e[ti
mai sigur pe calea ce duce spre cetatea Împ\r\]iei [i te apropii de cetatea

173 Înv\]a p\rintele Dositei – originar din Moldova, sec. XIX – n.n.



192 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

lui Dumnezeu, cu atâta s\ ai mai mult ca semn t\ria necazurilor ce te
întâmpin\. {i cu cât te apropii [i înaintezi, cu atât se înmul]esc încerc\rile
împotriva ta. Când sim]i deci în sufletul t\u încerc\ri mai felurite [i mai
tari, s\ [tii c\ în acele timpuri sufl etul t\u a primit cu adev\rat în ascuns o
alt\ treapt\ mai înalt\ [i i s-a ad\ugat la starea în care se afl\ un har nou.
C\ci dup\ m\sura harului aduce Dumnezeu peste suflet necazurile altor
încerc\ri. Nu în]elege prin ele încerc\rile lume[ti, care se întâmpl\ unora
pentru c\ au pus frâu r\ut\]ii în lucrurile v\zute, nici tulbur\ri trupe[ti, ci
încerc\ri ce se potrivesc c\lug\rilor care se lini[tesc, pe care le vom
deosebi mai pe urm\”174. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e,
cuvântul XLVI, în Filocalia, vol. X, p. 241-242)

Motivele [i scopul încerc\rilor

„Dreptul sau este pus la încercare, fiind cur\]at de multe ori, ca
argintul, ca s\ ajung\ moned\ a Domnului [i s\ fie marcat cu pecetea cea
împ\r\teasc\ sau – pentru c\ [i Solomon a spus: «Limba dreptului este
argint l\murit în foc» (Prov. 10, 21) – arat\ c\ are o înv\]\tur\ pus\ la prob\,
în]eleapt\, l\udabil\ [i vrednic\ de primit, când înv\]\tura este cur\]it\
bine de p\mânt, adic\ atunci când sufletul gnostic se sfin]e[te în multe
chipuri, ab]inându-se de la aprinderile cele p\mânte[ti. Se cur\]e[te [i
trupul, în care locuie[te sufletul, când ajunge asemenea cu cur\]enia unui
templu sfânt (I Cor. 3, 16-17)”. (Clement Alexandrinul, Stromatele,
Stromata a VI-a, Cap. VII, 60.1.-60.2., în PSB, vol. 5, p. 423) 

„... C\ încerc\rile aduse de rânduiala Ta sunt pentru noi un exerci]iu,
ca s\ r\mânem tari!”. (Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a VII-a,
Cap. XII, 72.6., în PSB, vol. 5, p. 521)

„De multe ori vin peste oameni s\r\cie, boal\ [i alte încerc\ri ca acestea,
tocmai pentru a-i sf\tui, pentru a le îndrepta p\catele s\vâr[ite [i pentru a-i
întoarce pe viitor la Dumnezeu”. (Clement Alexandrinul, Stromatele,
Stromata a VII-a, Cap. XIII, 81.6., în PSB, vol. 5, p. 527)

174 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Nu e vorba de încerc\ri ce se întâmpl\ c\lug\rilor care se
afl\ înc\ în treapta f\pturii, pentru c\ se înfrâneaz\ de la faptele rele. E vorba aici de
încerc\rile mai mari care vin peste cei din treapta înalt\ a lini[tirii. Nici ace[tia nu au pace
neschimbat\ pe calea lor. {i nu e bine când o au. C\ci nu mai au prilejul s\-[i înt\reasc\
încordarea în lupta pentru p\zirea lini[tirii. (n. s. 258b, p. 242)
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„Se spune c\ Dumnezeu Î[i întoarce fa]a Lui de la noi în timpuri de
greut\]i, când ne las\ în seama încerc\rilor, pentru ca s\ se fac\ cunoscut\
t\ria lupt\torului”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la
Psalmul XXIX, V, în PSB, vol. 17, p. 243)

„… Hristos a f\cut [i a suferit totul pentru înv\]area noastr\; a primit
s\ fie dus în pustie [i s\ se lupte cu diavolul, ca fiecare om botezat s\ nu se
tulbure dac\ dup\ botez sufer\ încerc\ri [i ispite mai mari la care nu se
a[tepta, ci s\ îndure totul cu curaj, [tiind c\ tot ce i se întâmpl\ e firesc s\ i
se întâmple. De aceea ai luat arme, nu s\ trând\ve[ti, ci s\ lup]i! De aceea
nici Dumnezeu nu opre[te încerc\rile care vin peste tine dup\ ce te-ai
botezat; în primul rând, ca s\ cuno[ti c\ prin botez ai ajuns cu mult mai
puternic; în al doilea rând, ca s\ r\mâi smerit [i s\ nu te mândre[ti cu
m\re]ia darurilor primite la botez, pentru c\ încerc\rile pot s\-]i înfrâng\
cerbicia; în al treilea rând, ca vicleanul diavol, care pune înc\ la îndoial\
îndep\rtarea ta de el, s\ se încredin]eze, prin încerc\rile la care te supune,
c\ l-ai p\r\sit dep\rtându-te definitiv de el; în al patrulea rând, ca s\
ajungi, prin încerc\ri, mai tare chiar decât fierul; în al cincilea rând, ca s\
cape]i o dovad\ evident\ a vistieriilor încredin]ate ]ie. Nici nu s-ar n\pusti
diavolul asupra ta, dac\ nu te-ar vedea într-o mai mare cinste. De aceea [i
la început s-a n\pustit asupra lui Adam, tocmai pentru c\-l v\zuse
bucurându-se de mare slav\. De aceea a pornit r\zboiul cu Iov, pentru c\-l
v\zuse încununat [i l\udat de Dumnezeul universului.

Atunci pentru ce Hristos spune: «Ruga]i-v\ ca s\ nu intra]i în ispit\»
(Mt. 26, 41)?, m-ar putea întreba cineva.

Tocmai pentru a ne ar\ta c\ Iisus nu S-a dus în pustie c\ a vrut s\ Se
duc\, ci c\ a fost dus de Duhul potrivit unei rânduieli dumnezeie[ti,
l\sându-ne s\ în]elegem s\ nu ne b\g\m singuri în încerc\ri, ci s\ le
înfrunt\m cu curaj atunci când suntem târâ]i în ele”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, Omilii la Matei, omilia XIII, I, în PSB, vol. 23, p. 153-154)

 
„... Întâist\pânitorul sfin]ilor nu va trece cu vederea nicidecum pe cei

ce se primejduiesc pentru El. Ci mai degrab\ îi va scoate [i înc\ foarte
u[or din mâna acelora [i-i va ar\ta [i mai str\lucitori, prilejuindu-le
sudoarea ca un prilej de înt\rire în r\bdare. Va consim]i cu acest cuvânt [i
dumnezeiescul Pavel, scriind a[a: «Credincios este Dumnezeu, Care nu v\
va l\sa pe voi s\ fi]i încerca]i peste puterea voastr\, ci odat\ cu încercarea
va aduce [i sfâr[itul ei, ca s\ pute]i s\ o r\bda]i» (I Cor. 10, 13). Dar [i cei
ce s-au obi[nuit cu luptele [i au suportat nu f\r\ vitejie ostenelile din
prigoniri, strig\ în cartea Psalmilor: «Încercatu-ne-ai pe noi, Dumnezeule,
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cu foc ne-ai l\murit precum se l\mure[te argintul. Prinsu-ne-ai pe noi în
curs\, pus-ai necazuri pe spatele nostru. Ridicat-ai oameni pe capetele noastre.
Trecut-am prin foc [i ap\ [i ne-ai scos pe noi la odihn\» (Ps. 65, 9-11).

Auzi cum nu ocolesc s\ suporte cele prin care au fost încerca]i, ci se
bucur\ [i mai vârtos primindu-le ca bune [i f\cându-se cunoscu]i ca ceea
ce sunt prin încercarea îns\[i, se dovedesc prin p\timiri ca iubitori la
culme ai lui Dumnezeu? C\ci au spus c\ au trecut prin foc. Socotesc c\
precum cele mai aromate ca t\mâia cea bun\, care î[i dovede[te mireasma
prin unirea cu focul, fiindc\ atunci î[i arat\ buna mireasm\ aflat\ în ea, la
fel [i sufletul cuvios î[i face mai v\dit\ ar\tarea virtu]ii de multe feluri
aflat\ în el când e probat într-un fel oarecare în foc, prin încerc\rile [i
ostenelile ce le suport\. De aceea dumnezeiescul David cânt\ [i spune
despre orice sfânt: «Str\jui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se
tem de El [i-i va izb\vi pe ei» (Ps. 33, 7)”. (Sf. Chiril al Alexandriei,
Glafire la Facere, Cartea a Patra a Glafirelor la Facere, 1, în PSB, vol. 39,
p. 117-118)

„... De[i am spus c\ punerea la încercare este împ\r]it\ în dou\, adic\
în situa]ii prospere [i în situa]ii potrivnice, trebuie [tiut c\ to]i oamenii
sunt încerca]i dintr-un întreit motiv: adesea pentru verificare, uneori
pentru cur\]ire, iar alteori pentru plata gre[elilor”. (Sf. Ioan Casian,
Convorbiri duhovnice[ti, Partea I, Convorbire cu p\rintele Teodor, Cap. XI, 1,
în PSB, vol. 57, p. 406)

„G\sim desigur [i a patra ra]iune, [i anume atunci când, pentru a se
ar\ta gloria [i lucrarea lui Dumnezeu, se trimit unora anumite suferin]e.
Cunoa[tem aceasta prin autoritatea Scripturii, potrivit cuvintelor Evan-
gheliei: «N-a p\c\tuit acesta, nici p\rin]ii lui, ci ca s\ se arate lucrarea lui
Dumnezeu prin el». {i iar\[i: «Boala aceasta nu este pentru moarte, ci pentru
starea lui Dumnezeu, ca s\ se sl\veasc\ Fiul lui Dumnezeu prin ea».

Sunt îns\ [i alte feluri de pedepse, cu care sunt lovi]i pân\ acum unii
care au ar\tat prea mult\ r\utate, cum citim c\ au fost osândi]i Dathan [i
Abiron, sau Core, sau mai ales acei despre care Apostolul zice: «Pentru
aceea i-a dat Dumnezeu la suferin]e de ocar\ [i la sim]iri vrednice de osând\»,
pedeaps\ care trebuie socotit\ mai grea decât altele.” (Sf. Ioan Casian,
Convorbiri duhovnice[ti, Partea I, Convorbire cu p\rintele Teodor, Cap.
XI, 4-5, în PSB, vol. 57, p. 407)

„Iar dac\ ai spune: «De ce atât în Vechiul, cât [i în Noul Testament
sunt atâtea primejdii, atâtea încerc\ri, atâtea uneltiri?», afl\ care e pricina.
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Deci care e cauza? Via]a de fa]\ e un teren de antrenament, o întrecere, o
lupt\, o topitoare [i o vopsitorie a virtu]ii. Deci a[a cum t\b\carii luând
pieile mai întâi le întind, le bat [i le atârn\ pe ziduri [i pietre, [i le aplic\
alte mii de tratamente ca s\ le fac\ în stare s\ primeasc\ vopseaua, [i astfel
le aplic\ pre]ioasa culoare; a[a cum aurarii aruncând aurul în foc îl predau
chinului focului ca s\-l fac\ mai curat; a[a cum pe terenurile de sport
antrenorii îi supun pe atle]i la multe exerci]ii obositoare [i-i lovesc mai
tare decât adversarii lor, pentru ca în întreceri s\ fie gata pentru încle[ta-
rea cu adversarii [i s\ se smulg\ cu u[urin]\ din ea, tot a[a face [i
Dumnezeu în via]a de fa]\; vrând s\ fac\ sufletul destoinic prin virtute, îl
strânge, îl tope[te, îl pred\ chinului încerc\rilor ca pe cei c\zu]i [i
descuraja]i s\-i fac\ s\ zvâcneasc\, pe cei încerca]i s\-i fac\ mai încerca]i [i
neatin[i de uneltirile demonilor [i de cursele diavolului, [i pe to]i foarte
destoinici spre primirea bun\t\]ilor viitoare. C\ci b\rbatul neispitit, se
spune, este neîncercat, iar Pavel zice: «Necazul na[te r\bdare, iar r\bdarea
na[te încercare» (Rom. 5, 3-4). Vrând deci s\-i fac\ rezisten]i [i r\bd\tori,
Dumnezeu las\ banul s\ fie b\tut în tot felul.

Din aceast\ pricin\ l-a l\sat [i pe Iov s\ p\timeasc\ câte a p\timit, ca
s\ se arate mai încercat [i s\ astupe gura diavolului; de aceea i-a l\sat [i pe
apostoli ca [i ei s\ ajung\ mai încerca]i [i s\-[i arate prin aceasta puterea
lor. {i nu mic\ este aceast\ pricin\. De aceea [i lui Pavel, care-I cerea
u[urare [i eliberare de relele care-l ]ineau, i-a zis: «Î]i e de ajuns harul Meu,
c\ci puterea Mea se des\vâr[e[te în sl\biciune» (II Cor. 12, 9)”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Scrisori din exil. C\tre cei ce se scandalizeaz\ de f\r\delegile [i
persecu]iile comise [i despre Pronia lui Dumnezeu, XXI, 1-5, în vol. Scrisori
din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\
[i Providen]\…, p. 323)

„Ci a[a cum în via]a aceasta, pira]ii, tâlharii [i sp\rg\torii se îngr\m\desc
[i uneltesc necontenit nu acolo unde sunt paie [i iarb\ sau nisip, ci acolo
unde este aur [i m\rg\ritare, tot a[a [i diavolul î[i ridic\ [i aduce ma[inile
de r\zboi acolo unde vede bog\]ie adunat\ în suflet [i bel[ug de evlavie în
el. Dar dac\ victimele acestor uneltiri sunt treze, nu numai c\ nu vor
pierde de aici nimic, ci vor aduna o bog\]ie înc\ mai mare a virtu]ii, lucru
care se face acum”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil. C\tre cei ce se
scandalizeaz\ de f\r\delegile [i persecu]iile comise [i despre Pronia lui Dumnezeu,
XXII, 17, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre
deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 327)
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„Acestea sunt semnele îndelungii r\bd\ri. Dar nu numai acestea, ci
propriu îndelungii r\bd\ri mai este [i a se socoti pe sine pricina încerc\rii.
{i poate c\ a[a [i este de fapt. Fiindc\ multe dintre cele ce ni se întâmpl\
ni se întâmpl\ spre îndrumarea noastr\ sau spre stingerea p\catelor trecute,
sau spre îndreptarea neaten]iei prezente, sau spre ocolirea p\catelor
viitoare. Cel ce socote[te, a[adar, c\ pentru una din acestea i-a venit
încercarea, nu se r\zvr\te[te când e lovit, mai ales dac\ e con[tient de
p\catul s\u, nici nu învinov\]e[te pe acela prin care i-a venit încercarea,
c\ci fie prin acela, fie prin altul, el a avut s\ bea paharul judec\]ilor
dumnezeie[ti. Ci el prive[te spre Dumnezeu [i-I mul]ume[te Lui, care a îng\duit
încercarea, [i se învinov\]e[te pe sine, [i prime[te certarea cu inim\ bun\,
purtându-se ca David cu Semei, sau ca Iov cu so]ia sa. Nebunul îns\
roag\ pe Dumnezeu s\-l miluiasc\; dar venind mila nu o prime[te, fiindc\
nu a venit precum a voit el, ci precum doftorul sufletelor a socotit c\ e de
folos. {i de aceea se face nep\s\tor [i se tulbur\, [i uneori se r\zboie[te
aprins cu dracii, alteori hule[te pe Dumnezeu; astfel ar\tându-se nemul-
]umit, nu prime[te decât bâta”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Cuvânt ascetic,
cap. 22, în Filocalia, vol. II, p. 34)  

 
„Când î]i va veni vreo încercare pe nea[teptate, nu învinov\]i pe cel

prin care a venit, ci întreab\ pentru ce a venit. {i vei afla îndreptare.
Deoarece fie prin acela, fie prin altul, trebuie s\ bei am\r\ciunea judec\]ii
lui Dumnezeu”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste, suta a
doua, cap. 42, în Filocalia, vol. II, p. 76)

 
„Omul cuminte, gândindu-se la puterea t\m\duitoare a judec\]ilor

dumnezeie[ti, poart\ cu mul]umire necazurile care-i vin prin ele,
nef\când pe nimeni vinovat pentru ele, decât p\catele sale. Iar cel nebun,
necunoscând providen]a atotîn]eleapt\ a lui Dumnezeu, p\c\tuie[te [i
când e mustrat, socotind fie pe Dumnezeu, fie pe oameni ca pricinuitori
ai relelor sale”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste, suta a doua,
cap. 46, în Filocalia, vol. II, p. 77) 

 
„A mai zis (avva Or): «Prin orice încercare ai trece nu învinui pe nimeni,

ci doar pe tine însu]i, zicând: S-a întâmplat din pricina p\catelor mele»”.
(Patericul sau Apoftegmele P\rin]ilor din pustiu, p. 368)

 
„Prin încerc\rile pe care Dumnezeu le îng\duie s\ vin\, El ne pre-

g\te[te pentru împ\r\]ia Sa cereasc\, noi având «pa[aportul» încerc\rilor
în mân\”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, p. 32)
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„{i dac\ ne trimite Dumnezeu uneori încerc\ri, o face pentru c\ ne
iube[te. Vrea s\ ne dea ocazia s\ ne cur\]im suflete[te (spunea Mo[ Panais
Hagiionas, nevoitor din Grecia – n.n.)”. (Klitos Ioannidis, Patericul
secolului XX, p. 341)

Îng\duirea încerc\rilor de c\tre Dumnezeu

„Domnul, Cel care rânduie[te toate cu m\sur\, nu ne pune la
încerc\ri mai mult decât îng\duie puterile, ci încearc\ ocazional pe cei ce
lupt\ pentru credin]\, f\r\ s\ îng\duie s\ fie ispiti]i mai greu decât le este
puterea; El amestec\ cu m\sur\ lacrimile cu b\utura (Ps. 79, 6) celor care
trebuie s\ arate dac\ în timpul suferin]elor p\streaz\ pentru Dumnezeu
recuno[tin]a”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 219, I, în PSB, vol. 12,
p. 451, 452)

„Dar pricina tuturor bun\t\]ilor avute de Noe a fost credin]a lui în
Dumnezeu. Ea l-a înt\rit ca s\ îndure cu b\rb\]ie totul. Hr\nit de n\dejde,
nu sim]ea necazurile. Noe a f\cut tot ce a depins de el: a fost r\bd\tor, a
avut credin]\ mare [i a îndurat totul. {i uit\-te acum la marea iubire de
oameni, pe care i-o arat\ Dumnezeu! «{i [i-a adus aminte Dumnezeu de
Noe». 

Scriptura n-a spus atât: «{i [i-a adus aminte», ci, pentru c\ mai înainte
Dumnezeiasca Scriptur\ ne f\cuse cunoscut\ m\rturia lui Dumnezeu
despre dreptul Noe, spunând: «Intr\ în corabie, c\ te-am v\zut drept în
neamul acesta» (Fac. 7, 1), de aceea acum spune «{i [i-a adus aminte
Dumnezeu de Noe», adic\ Dumnezeu [i-a adus aminte de m\rturia pe care
o d\duse despre el; nu l-a trecut cu vederea mult\ vreme pe drept, ci l-a
]inut în corabie atât cât Noe a putut r\bda [i atunci i-a d\ruit harul S\u.
Dumnezeu, cunoscând sl\biciunea firii noastre, ne las\ s\ îndur\m atât
cât putem r\bda, atunci când îng\duie s\ vin\ vreo încercare peste noi, ca
[i nou\ s\ ne dea r\splat\ pe m\sura r\bd\rii, iar El s\-[i arate iubirea Sa
de oameni, precum zice [i Pavel: «Credincios este Dumnezeu, Care nu v\
va l\sa s\ fi]i încerca]i peste puterile voastre, ci odat\ cu încercarea va
aduce [i sc\pare din ea, ca s-o pute]i r\bda» (I Cor. 10, 13). A[adar,
pentru c\ [i dreptul acesta a fost st\ruitor [i r\bd\tor, pentru a îndura cu
credin]\ în Dumnezeu traiul în corabie, «Dumnezeu, spune Scriptura, [i-a
adus aminte de el». Apoi ca s\ cuno[ti cât de adânc\ e iubirea de oameni a
lui Dumnezeu, Dumnezeiasca Scriptur\ adaug\: «{i de toate fiarele [i de
toate dobitoacele [i de toate p\s\rile [i de toate târâtoarele câte erau cu el
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în corabie». Vezi c\ tot ce face Dumnezeu o face în cinstea omului?” (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XXVI, III, în PSB, vol. 21, p. 323)

„Ai v\zut b\rb\]ie sufleteasc\? Ai v\zut suflet deprins s\ filozofeze?
Ai v\zut c\ St\pânul amân\ [i întârzie, tocmai pentru c\ vrea s\-l fac\ mai
str\lucit pe Avram? Dumnezeu, pentru c\ poart\ grij\ de slugile Sale, nu
vrea atât s\ le fac\ binefaceri, ci vrea s\-i arate [i str\luci]i, vrea s\ fac\ s\
fie [tiut\ de to]i credin]a lor. Dac\ îndat\ dup\ f\g\duin]\, Dumnezeu ar
fi dat semin]iei lui Avram p\mântul, dac\ ar fi deschis pântecele Sarei [i i-ar
fi d\ruit urma[i, nici minunea n-ar fi fost atât de mare [i nici credin]a
dreptului n-ar fi fost v\dit\ tuturor. Negre[it puterea lui Dumnezeu s-ar fi
ar\tat [i atunci, pentru c\ la porunca Lui ar fi dat via]\ unui pântece
amor]it, neputincios pentru na[terea de copii, dar dreptul Avram n-ar mai
fi împletit pe capul lui cunun\, ca acum când atâta vreme i-a fost pus\
virtutea la încercare, când virtutea lui ajungea pe fiecare zi mai str\lucit\”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XXXVIII, V, în PSB, vol. 22,
p. 53)

„... bunul Dumnezeu rânduie[te a[a via]a lui (Avram – n.n.), c\ de fiecare
dat\ pune la încercare pe slujitorul S\u, ca s\-i descopere sufletul lui
iubitor de Dumnezeu. Dumnezeu [tia mai dinainte recuno[tin]a slugii Sale,
[tia frumuse]ea sufletului s\u, cuno[tea bine m\rg\ritarul; dar voia s\-l
fac\ cunoscut tuturor celor de pe vremea lui, pentru ca [i cei de mai târziu
s\ râvneasc\ [i s\ imite virtutea dreptului Avram”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la Facere, omilia XXXIX, I, în PSB, vol. 22, p. 62)

„Dumnezeu, ca un p\rinte iubitor, uneori ne iart\, alteori ne pedep-
se[te, ca oricum s\ g\seasc\ un mijloc pentru îns\n\to[irea sufletului
nostru. {i un doctor, când îngrije[te pe un bolnav, nu-l ]ine nici mereu
nemâncat, nici nu-l las\ s\ m\nânce cât vrea ca nu cumva mâncarea prea
mult\ s\ dea na[tere la febr\ [i s\-i m\reasc\ boala, iar nemâncarea s\-l
sl\beasc\ [i mai mult, ci face tot ce trebuie gândindu-se la puterea bol-
navului [i-i d\ cu grij\ doctoriile. Tot a[a [i Iubitorul de oameni Dumne-
zeu, cunoscând folosul fiec\ruia dintre noi, uneori ne las\ s\ ne mearg\
bine, alteori ca s\ ne încerce aduce peste noi încerc\ri. De suntem
virtuo[i, prin n\vala încerc\rilor ajungem mai str\luci]i [i atragem asupra
noastr\ mai mult\ bun\voin]\; de suntem p\c\to[i [i primim cu mul-
]umire n\vala încerc\rilor, arunc\m de pe noi sarcina cea grea a p\catelor
[i dobândim mult\ iertare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere,
omilia XL, III, în PSB, vol. 22, p. 76)
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„Iar când vede c\ nu putem avea nici un câ[tig de pe urma unei vie]i
pline de mul]umire [i fericire, ca un doctor bun care-l pune de poste[te ca
s\-i redea s\n\tatea, pe cel care-l vede c\ se îngra[\ de prea mult\
mâncare, tot a[a [i minunatul Doctor al sufletelor noastre d\ drumul la
încerc\ri asupra noastr\ ca s\ ne d\m seama de v\t\marea ce-am avut de
pe urma traiului nostru bun [i fericit; iar când vede c\ ne-am îns\n\to[it
deplin, atunci, cu ajutorul S\u ne scap\ [i de necazuri [i-{i ar\t\ cu mult\
îmbel[ugare [i purtarea Sa de grij\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la
Facere, omilia XL, III, în PSB, vol. 22, p. 76)

„F\r\ probleme, f\r\ necazuri, f\r\ boli, f\r\ întrist\ri, ce s-ar face omul?
S-ar deda desfrâului [i be]iei, s-ar târî prin mocirl\ ca porcul, ar uita cu
des\vâr[ire de Dumnezeu [i de poruncile Lui. A[a îns\, nevoin]ele [i
temerile, necazurile [i încerc\rile îl men]in într-o oarecare stare de veghe,
îi devin [coli de filosofie, exerci]ii ale sufletului”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în
vol. Problemele vie]ii, p. 30)

„Nici un sportiv adev\rat, atunci când se afl\ pe stadion, nu cere odihn\,
lini[te, mânc\ruri sau b\uturi. Altfel, ar fi nu numai un sportiv prost, dar
[i nebun. Atunci când concureaz\, î[i adun\ for]ele, îndur\ praful, c\ldura,
transpira]ia, chinul [i, câteodat\, chiar [i durerea. Apostolul Pavel se
compar\ pe sine, ca [i pe orice cre[tin care duce în mod con[tient lupta
pentru mântuire, cu un lupt\tor. «A[a m\ lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi
chinuiesc trupul meu [i îl supun robiei, ca nu cumva, altora propov\-
duind, eu însumi s\ m\ fac netrebnic» (I Cor. 9, 6-27). Dac\ vrem s\
în]elegem odat\ c\ în via]a noastr\ vom avea de întâmpinat probleme [i
greut\]i, boli [i infirmit\]i, lipsuri [i nedrept\]i, suferin]e [i chinuri,
atunci niciodat\ nu vom fi lua]i prin surprindere [i nu ne vom mâhni, a[a
cum nu se sup\r\ nici lupt\torul atunci când se afl\ în ring.

Va veni [i vremea odihnei. Acum este, îns\, vremea încerc\rilor, a
ispitelor, a sup\r\rilor, ca prin ele s\ dobândim n\dejdea mântuirii, a[a
cum ne spun Sfin]ii Apostoli Iacov [i Pavel: «Mare bucurie s\ socoti]i,
fra]ii mei, când c\de]i în felurite ispite, [tiind c\ încercarea credin]ei
voastre lucreaz\ r\bdarea; iar r\bdarea s\-[i aib\ lucrul ei des\vâr[it, ca s\
fi]i des\vâr[i]i [i întregi, nelipsi]i fiind de nimic» (Iac. l, 2-4). {i nu numai
atât, ci «ne l\ud\m [i în suferin]e, bine [tiind c\ suferin]a aduce r\bdare,
[i r\bdarea încercare, [i încercarea n\dejde» (Rom. 5, 3-4). Exist\,
desigur, încerc\ri mari [i încerc\ri abia sim]ite, sup\r\ri grele [i sup\r\ri
u[oare, ispite mari [i ispite mici. S\ [tim, îns\, c\ Dumnezeu nu îng\duie
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niciodat\ s\ fim ispiti]i peste puterile noastre”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în
vol. Problemele vie]ii, p. 333-334)

„Dumnezeu a încercat pe Avraam, adic\ i-a adus necaz cu folos nu ca
s\ afle cum este, c\ci Cel ce cunoa[te toate înainte de na[terea lor îl
cuno[tea [i pe el, ci ca s\-i dea prilejuri pentru o credin]\ des\vâr[it\”.
(Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 203,
în Filocalia, vol. I, p. 274)

„Vr\jma[ii se r\zbun\ pe purtarea [i râvna ta p\lmuindu-]i sufletul cu
încerc\ri felurite [i negr\ite. Dar din necazurile multe [i nespuse ]i se îm-
plete[te cununa; [i «întru neputin]e se des\vâr[e[te puterea lui Hristos»
(II Cor. 12, 9); [i în st\rile triste ale sufletului obi[nuie[te s\ înfloreasc\
harul Duhului. «C\ a r\s\rit celor drep]i lumin\ în întuneric». S\ ]inem
numai îndr\znirea [i lauda n\dejdii tare pân\ la sfâr[it”. (Ioan Carpatiul,
Capete de mângâiere, cap. 19, în Filocalia, vol. IV, p. 130)

„Precum cânepa dac\ nu e b\tut\ mult nu se poate folosi la scoaterea
celor mai sub]iri fire [i cu cât se bate [i se piapt\n\ mai mult cu atât se
face mai curat\ [i de mai bun folos [i precum vasul nou f\cut dac\ nu e
b\gat în foc nu poate fi folosit de oameni; [i precum pruncul e înc\
neiscusit pentru lucrurile lumii c\ci nu poate nici zidi, nici sem\na, nici
s\di, nici altul din lucrurile lumii, a[a e adeseori [i cu sufletele. Chiar dac\
s-au împ\rt\[it de harul dumnezeiesc [i pentru pruncia lor sunt pline,
prin bun\tatea Domnului, de încredin]area dulce]ii [i a odihnei Duhului,
dac\ nu sunt îns\ cercate, nici cercetate prin felurite necazuri de c\tre
duhurile rele, sunt st\pânite înc\ de pruncie [i, ca s\ zic a[a, nu sunt
destoinice pentru Împ\r\]ia cerurilor. C\ci zice dumnezeiescul Apostol:
«Dac\ sunte]i f\r\ certare, de care s-au f\cut p\rta[i to]i, sunte]i din
f\r\delegi, iar nu fii» (Evr. 12, 8)”. (Sf. Simeon Metafrastul, Parafraz\ în
150 de capete, cap. 130, în Filocalia, vol. V, p. 343-344)

„Lupt\torii sunt încerca]i ca s\-[i sporeasc\ puterea lor, cei încrezu]i
sunt încerca]i pentru ca din cele ce-i vat\m\ s\ înve]e s\ se p\zeasc\ pe ei;
cei adormi]i sunt încerca]i pentru ca s\ fie ajuta]i s\ se trezeasc\; cei
dep\rta]i de Dumnezeu sunt încerca]i pentru ca s\ se s\l\[luiasc\ cu
îndr\znire în casa Lui. Nici un fiu neîncercat nu prime[te bog\]ia casei
tat\lui s\u ca s\ fie ajutat de ea. De aceea Dumnezeu încearc\ mai întâi [i
bate, apoi î[i arat\ darul. Slav\ St\pânului care prin doftoríi amare ne d\
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bucuria s\n\t\]ii!”. (Calist [i Ignatie Xanthopol, Metoda sau Cele 100 de
capete, cap. 16, în Filocalia, vol. VIII, p. 53)

„... încerc\rile sunt neap\rat folositoare oamenilor (...) se cuvine celui
ce umbl\ în calea lui Dumnezeu s\-I mul]umeasc\ pentru toate cele ce vin
asupra lui [i s\-[i învinov\]easc\ [i s\-[i oc\rasc\ sufletul [i s\ [tie c\ nu ar
fi fost l\sat de Purt\torul de grij\, dac\ nu s-ar fi lenevit; a fost l\sat,
pentru c\ s-a mândrit [i ca s\ nu z\p\ceasc\ din pricina aceasta, nici s\
ias\ din stadionul luptei, nici s\ nu o poarte pe aceasta f\r\ s\ se
învinov\]easc\; [i ca s\ nu se fac\ prin aceasta r\ul lui îndoit. Pentru c\ nu
este nedreptate la Dumnezeu, din Care izvor\[te dreptatea. S\ nu fie!
Lui, fie slava în veci!” (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e,
cuvântul XXI, în Filocalia, vol. X, p. 116)

„Încercarea e de folos oric\rui om. C\ci dac\ încercarea este de folos
lui Pavel, toat\ gura se va astupa [i lumea se va sim]i îndatorat\ înaintea
lui Dumnezeu s\ primeasc\ încerc\rile. Cei ce se nevoiesc sunt încerca]i,
ca s\ sporeasc\ în bog\]ia lor; cei lene[i, ca s\ se p\zeasc\ de cele ce-i vat\m\;
cei somnoro[i, ca s\ se îndemne la trezire; cei ce se afl\ departe, ca s\ se
apropie de Dumnezeu; casnicii, ca s\ intre în cas\ cu îndr\zneal\. Nici un
fiu nedeprins nu prime[te bog\]ia casei tat\lui s\u înainte de a se putea
folosi de ea. De aceea îi încearc\ [i mai întâi Dumnezeu [i-i supune la
greut\]i, apoi le arat\ darul. Slav\ St\pânului, celui ce prin doftorii amare
ne duce la desf\tarea în s\n\tate!” (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele
nevoin]e, cuvântul XLVIII, în Filocalia, vol. X, p. 251-252)

„C\ci pentru c\ te iube[te, te-a încercat Domnul cu mil\, datorit\
rug\ciunii robului (e vorba de p\rintele lui duhovnicesc, Ava Varsanufie –
n.n.). Sau, ca [i prin aceast\ mic\ încercare s\ conlucrezi cu rug\ciunea lui
(a Avei Varsanufie pentru acest ucenic – n.n.). Iar aceasta ]i s-a socotit
drept lucrarea ta, ca s\ închid\ gura vr\jma[ului spre a nu zice: «Dac\ ar fi
fost ispitit spre îndreptare s-ar fi pr\bu[it»175. Deci nu te întrista ... Îmb\r-

175 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Ai conlucrat prin r\bdarea ispitei adus\ asupra ta cu rug\-
ciunea lui Varsanufie pentru tine. Rug\ciunea lui nu te-a scutit de ispit\, ca s\ po]i ar\ta
[i tu prin r\bdarea ei, o împreun\ lucrare cu rug\ciunea lui. Dar [i rug\ciunea lui te-a
ajutat s\ aduci aceast\ r\bdare. Prin aceasta s-a închis gura vr\jma[ului care ar fi putut
spune c\ dac\ ai fi fost supus la o astfel de prob\, te-ai fi clintit din statornicia ta în
credin]\ [i în r\bdare. (n. s. 171, p. 145)



202 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

b\teaz\-te [i fii tare!” (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 108, în Filocalia, vol. XI,
p. 145)

„Întrebarea aceluia[i c\tre acela[i: s-a spus: «Probeaz\-m\, Doamne,
[i m\ ispite[te» (Ps. 25, 2); [i iar\[i: «Bucura]i-v\ când ajunge]i în diferite
ispite» (Iac. 1, 2). Dar alt\ dat\ s-a spus: «{i nu ne duce pe noi în ispit\»
(Mt. 6, 13); [i iar\[i: «Ruga]i-v\, ca s\ nu intra]i în ispite» (Mt. 26, 41). Dar
acestea sunt contrare unele altora. Te rog arat\-mi deosebirea ispitelor.

R\spunsul lui Varsanufie: Cuvântul: «Probeaz\-m\, Doamne, [i m\
ispite[te» e al omului care se lupt\ [i cere s\ fie probat prin ispita venit\ cu
îng\duin]a lui Dumnezeu. Dar îl spune cu gândul s\ rabde necazul
încerc\rii. C\ci r\bdarea, cum s-a spus, îl duce pe om la probare [i la
celelalte bun\t\]i (Rom. 5, 4). De aici r\sare în chip sigur bucuria [i
sporirea. C\ci voia celui ce se lupt\ nu conlucr\ (cu ispita), ci mai vârtos
se lupt\ împotriva ei [i omul se pred\ ostenelii, ca s\ nu fie biruit de
ispit\.

Iar cuvântul: «{i nu ne duce pe noi în ispit\» înseamn\: S\ nu ne la[i
s\ fim ispiti]i de voia noastr\ [i de pofta noastr\. C\ci din c\derea într-o
astfel de ispit\ se na[te moartea. Despre aceasta zice Mântuitorul:
«Ruga]i-v\, ca s\ nu intra]i în ispit\» (Mt. 26, 13).

De aceea dreptul face amândou\ cererile. Pe de o parte cere s\ fie
ispitit cu îng\duin]a lui Dumnezeu spre probare în vederea mântuirii; pe
de alta cere s\ nu fie ispitit de voia [i de pofta sa spre pieirea sufletului”.
(Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 392, în Filocalia, vol. XI, p. 399)

Încerc\rile sunt adev\rate teste pentru noi,
ce v\desc aplecarea voin]ei noastre

„Suntem ispiti]i în dou\ chipuri: sau prin necazurile care încearc\ inimile
noastre, ca pe aur în cuptor, v\dind prin r\bdarea în suferin]e, t\ria
inimilor noastre, sau adeseori chiar prin buna stare material\, care pentru
mul]i este o încercare a t\riei inimilor noastre. C\-i la fel de greu s\-]i
p\strezi sufletul neînfrânt, când e[ti în necazuri, ca [i s\ nu te mândre[ti,
umilind pe al]ii, când e[ti bogat [i ai de toate”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii
[i cuvânt\ri, omilia a VI-a, I, în PSB, vol. 17, p. 399)

„Se spune despre un comediant ambulant din Alexandria Egiptului c\
a îmblânzit [i a dresat o maimu]\ s\ se mi[te [i s\ danseze atât de frumos,
încât imita exact persoana care o înso]ea, mai ales c\ era îmbr\cat\ ca
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pentru dans, iar când i-au mai ad\ugat [i acompaniamentul muzical,
ml\dierea maimu]ei urma a[a de bine ritmul melodiei, încât prin toate
mi[c\rile pe care le f\cea [i le schi]a, dovedea c\ le-ar executa în chip firesc,
parc\ ar fi fost un om adev\rat. V\zând cât e de captivat publicul de
noutatea priveli[tii, câ]iva tineri mai obraznici au strigat c\tre cei care
priveau ]int\ la spectacol c\ «Maimu]a-i tot maimu]\!». De aceea, în timp
ce lumea striga [i aplauda mi[c\rile atât de caden]ate ale acesteia – oricât
de legate de tact [i de melodie ar fi fost ele – ei au aruncat asupra
orchestrei [i a cânt\re]ilor tot felul de momeli, sco]ând într-una sunete
care trezesc [i a]â]\ instinctul acestui soi de animal. {i ce s\ vezi? F\r\ s\
mai a[tepte nimic, când a v\zut alunele [i nucile împr\[tiate pe jos,
înaintea orchestrei, uitând de dans, de aplauze [i de podoabele hainei,
maimu]a s-a aruncat pe ele [i a adunat cu labele tot ce g\sea, iar ca s\ n-o
mai împiedice nimic în împlinirea poftei ei, [i-a dat jos masca de pe bot,
aruncându-[i de-o parte dresajul, zdrobindu-[i cojile [i mâncând fructele,
cum numai maimu]ele obi[nuiesc. În loc de aplauze [i admira]ie, s-a
pornit atunci o adev\rat\ explozie de râs între spectatori din pricina
hido[eniei [i caraghioslâcului în care ap\rea animalul dintre zdren]ele
m\[tii sale176.

Dup\ cum, deci, nu i-a fost de ajuns maimu]ei masca, pe care [i-a
pus-o spre a fi crezut\ c\-i om, rec\p\tându-[i firea când a auzit r\cnet de
s\lb\ticiune, tot a[a [i cei ce nu [i-au îmbun\t\]it deplin firea lor prin
credin]\, la momelile diavolului repede dovedesc c\ sunt altceva decât
ceea ce par. C\ci în locul smochinei, al alunei ori a altor ispite de acest fel,
diavolul mome[te pe om cu m\riri de[arte, cu fuga dup\ ranguri, cu dor
dup\ câ[tig, dup\ pl\ceri, [i câte altele de felul lor, oferindu-le ca pe ni[te
zbierete celor cu suflete de maimu]\ [i care simuleaz\ cre[tinismul printr-o
imita]ie fals\, dar care, în vremuri de încercare, dovedesc în loc de
în]elepciune, de blânde]e ori de alte virtu]i, numai o masc\ a lor”. (Sf. Grigorie
de Nyssa, Despre în]elesul numelui de cre[tin, în PSB, vol. 30, p. 437-438)

 
„Cel ce a împlinit o porunc\ s\ a[tepte ispita pentru ea. C\ci dragostea

fa]\ de Hristos se probeaz\ prin cele potrivnice”. (Marcu Ascetul, Despre
legea duhovniceasc\, cap. 88, în Filocalia, vol. I, p. 244 ).

 
„Tot necazul v\de[te aplecarea voin]ei, dându-i acesteia prilej s\

încline fie la dreapta, fie la stânga. De aceea necazul ce se întâmpl\ s\ vin\

176 Tâlcuirea Pr. Bodogae: Tem\ împrumutat\ din scriitorul profan Lucian (120-184),
Pescarul, cap. 36, trad. Radu Hâncu, 1959, p. 376 (n.s. 2, p. 438) 
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se nume[te încercare, dând celui ce se împ\rt\[e[te de el cuno[tin]a voilor
sale ascunse”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc
prin fapte, cap. 204, în Filocalia, vol. I, p. 275)

 
„Cei ce se nevoiesc în via]a aceasta spre evlavie sub îndrumarea

providen]ei dumnezeie[ti sunt proba]i prin aceste trei ispite: sau li se d\ruiesc
cele pl\cute, ca s\n\tate, frumuse]e, bel[ug de prunci, bog\]ie, slav\ [i
cele asemenea; sau vin asupra lor pricini de întristare, ca lipsa de prunci,
de avu]ie [i de slav\; sau le vin pricini de dureri în trup, ca boli, chinuri [i
cele asemenea. C\tre cei dintâi zice Domnul: «De nu se va lep\da cineva
de toate câte le are, nu va putea s\ fie ucenicul Meu» (Lc. 14, 33). Iar
c\tre cei de-al doilea [i de-al treilea: «Întru r\bdarea voastr\ ve]i dobândi
sufletele voastre» (Lc. 21, 19)”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete despre
dragoste, suta a doua, cap. 91, în Filocalia, vol. II, p. 85) 

„Precum pricinile mai generale ale ispitelor de bun\voie sunt trei:
s\n\tatea, bog\]ia [i renumele, a[a [i ale celor f\r\ de voie sunt trei:
pagubele, batjocurile [i bolile. Unora le sunt acestea spre zidire, iar altora,
spre surpare”. (Ilie Ecdicul, Culegere din sentin]ele în]elep]ilor, cap. 10, în
Filocalia, vol. IV, p. 278).

 
„Dumnezeu nu vrea ca lucrarea celor sârguincio[i s\ fie nechinuit\, ci

foarte încercat\. De aceea îng\duie focul ispitelor [i retrage pu]in harul
dat lor de sus [i las\ ca pacea gândurilor s\ fie tulburat\ de gândurile
r\ut\]ii pentru o vreme, ca s\ vad\ aplecarea sufletului, cui se d\ruie[te el
mai mult: Lui, F\c\torului [i Binef\c\torului lui, sau sim]irii lumii [i
lunecu[ului în pl\ceri? Pe urm\ sau le d\ har îndoit celor ce sporesc în
dragostea Lui, sau îi biciuie[te cu aceste ispite [i necazuri pe cei lipsi]i de
lucruri, pân\ ce vor câ[tiga nepl\cerea fa]\ de lucrurile v\zute [i nestator-
nice [i vor sp\la prin lacrimi am\r\ciunea de pe urma pl\cerilor venite de
la ele”. (Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, suta
a doua, cap. 14, în Filocalia, vol. VI, p. 250-251)

„{i prin toate încerc\rile177 e îng\duit diavolului ispititor s\ r\zbo-
iasc\ pe sfin]i, ca s\ se probeze dragostea de Dumnezeu din ei în astfel de
încerc\ri, adic\ de se dovedesc iubitori de Dumnezeu [i st\ruie în

177 Sf. Isaac se refer\ aici la multele uneltiri ale vr\jma[ului diavol care întinde o sume-
denie de curse credincio[ilor Domnului, momindu-i cu frumuse]ea femeilor [i gânduri la
pl\ceri desfrânate, p\c\toase [i nepermise, apoi prin n\lucirea aurului etc. – n.n.
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dragostea de El [i iubesc cu adev\rat pe Dumnezeu prin înfrânarea de la
asemenea lucruri, prin dep\rtare [i prin lipsirea de ele. {i chiar de se apropie
de aceste lucruri, se nevoiesc s\ le dispre]uiasc\ [i s\ le nesocoteasc\
pentru dragostea de Dumnezeu. Ace[tia, de sunt lingu[i]i, nu sunt
înfrân]i de draci. Ei sunt încerca]i nu numai ca s\ se fac\ cunoscu]i ca
proba]i lui Dumnezeu, ci [i diavolului însu[i. C\ci acesta dore[te mult s\
ispiteasc\ [i s\ probeze de s-ar putea pe to]i [i s\-i cear\ pe ei de la
Dumnezeu ca s\-i încerce, cum a cerut pe dreptul Iov. (...) {i prin aceasta
sunt proba]i cei adev\ra]i [i neclinti]i în dragostea de Dumnezeu, c\ le
dispre]uiesc pe toate acestea [i le socotesc ca nimic în ochii lor în
asem\nare cu dragostea de Dumnezeu”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre
sfintele nevoin]e, cuvântul LIV, în Filocalia, vol. X, p. 272-273)

„Dar cei ce nu sunt tari în adev\r, probându-se în ... ispite, se fac cunoscu]i
ca atare [i cad de la Dumnezeu ca ni[te gunoaie, dând loc în ei vr\jma-
[ului lor, [i ies vinova]i pentru u[ur\tatea cuget\rii lor, sau pentru
mândria lor. Pentru c\ nu s-au învrednicit s\ primeasc\ puterea pe care au
avut-o sfin]ii lucr\toare în ei. C\ci nu e biruit\ aceast\ putere ce lucreaz\
împreun\ cu noi. Fiindc\ Domnul este atotputernic [i mai tare ca to]i [i
în toat\ vremea e biruitor în trupul cel muritor, când coboar\ s\ le ajute
în r\zboi. Iar de sunt [i birui]i, e v\dit c\ sunt birui]i când sunt afar\ de
El. Ace[tia sunt cei ce se golesc cu voia lor de El prin nerecuno[tin]a lor.
Ei nu s-au învrednicit de puterea ce sprijine[te pe biruitor, ba [i de
puterea lor obi[nuit\ [i proprie, pe care au avut-o în timpurile r\zboaielor
lor celor grele, se simt goli]i.

Dar cum se simt goli]i? Prin aceea c\ v\d c\derea lor ca dulce [i
pl\cut\ [i c\ le e nepl\cut s\ rabde greutatea r\zboiului vr\jma[ului lor, în
care biruiau odinioar\ în chip curat cu râvn\, prin pornirea mi[c\rii firii,
pe care o sim]eau, în vremea aceea, aprins\ [i vioaie. Iar acum nu le mai
g\sesc pe acestea în sufletul lor”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele
nevoin]e, cuvântul LIV, în Filocalia, vol. X, p. 273-274)

F\r\ du[man [i tenta]ii nu exist\ lupt\, nici victorie,
nici cununi

„F\r\ victorie nu exist\ coroan\, f\r\ lupt\ nu exist\ victorie, f\r\
du[man [i tenta]ii nu este lupt\” (Fericitul Augustin, In Psalmo 60, 3, P. L.
XXXVI, col. 724)
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„Un organizator de jocuri atletice publice, dac\ ar avea un prieten printre
atle]i, n-ar voi s\-l încununeze numai pentru c\ este prieten cu el, ci [i
pentru ostenelile sale, pentru vrednicia lui; [i aceasta mai cu seam\ pentru
c\ îl iube[te. Tot a[a [i Hristos; pe aceia pe care-i iube[te, pe aceia mai
ales vrea s\-i vad\ biruitori [i prin propriile lor puteri, nu numai prin
ajutorul Lui”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia LV, I, în
PSB, vol. 23, p. 634)

 
„N-ar fi de l\udat, (...) vitejia unui b\rbat drept, dac\ ar învinge f\r\

s\ fie pus la încercare, fiindc\ victoria nu poate avea loc f\r\ lupt\”. (Sf. Ioan
Casian, Convorbiri duhovnice[ti, Partea a III-a, Convorbirea cu p\rintele
Piamun, Cap. XIII, 4, în PSB, vol. 57, p. 636)

Cel r\u nu sup\r\ sufletul dup\ voia lui,
ci atât cât îi permite Dumnezeu

„... Dumnezeu nu ne las\ s\ fim încerca]i mai mult decât putem
suferi”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul LXI, III,
în PSB, vol. 17, p. 334)

„Iar cel r\u nu sup\r\ sufletul cât e voia lui, ci cât e l\sat de Dumnezeu.
C\ci dac\ oamenilor nu le este ne[tiut cât\ povar\ poate duce catârul, cât\
asinul, cât\ c\mila, ci pun pe fiecare povara pe care o poate duce, [i dac\
olarul [tie cât\ vreme trebuie s\ lase vasele la foc ca nu cumva r\mânând
prea mult s\ se sfarme, nici sco]ându-le înainte de arderea îndeajuns s\ nu
fie de folos, deci dac\ omul are o asemenea în]elegere, nu va [ti cu mult
mai mult [i nesfâr[it mai mult în]elepciunea lui Dumnezeu cât\ încercare
trebuie s\ se aduc\ asupra fiec\rui suflet ca s\ se fac\ cercat [i bun pentru
Împ\r\]ia cerurilor?” (Sf. Simeon Metafrastul, Parafraz\ în 150 de capete,
cap. 129, în Filocalia, vol. V, p. 343)

„{i când se d\ o mic\ îng\duin]\ de la Dumnezeu, diavolul se apropie
ispitind cu t\rie, dar pe m\sura puterii celor ispiti]i de el. C\ci nu atac\
nelegiuitul diavol dup\ pofta lui”178. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele
nevoin]e, cuvântul LIV, în Filocalia, vol. X, p. 273)

„«Credincios este Dumnezeu care nu v\ va l\sa pe voi s\ fi]i ispiti]i
peste putere» (I Cor. 10, 16). Deci te las\ s\ te nevoie[ti dup\ puterea ta.
Iar pe cei mari îi cearc\ dup\ puterea lor prin ispite mari. {i ei se bucur\.
C\ci ispita duce pe om la sporire. Fiindc\ unde se ive[te un bine, se ive[te
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[i r\zboiul. Nu te teme deci de ispite. Ci te bucur\, c\ci te duc la sporire.
Dispre]uie[te ispita [i Dumnezeu te va ajuta [i te va acoperi”179. (Sf. Varsanufie,
Scrisori duhovnice[ti, 496, în Filocalia, vol. XI, p. 473-474)

„A mai zis (amma Sincletica): «Cu cât atle]ii progreseaz\ mai mult,
cu atât se lovesc de un adversar mai puternic»”. (Patericul sau Apoftegmele
P\rin]ilor din pustiu, p. 352)

Îndemn la r\bdarea încerc\rilor cu mul]umire [i smerenie

„C\ci, spune-mi: ce poate oare tulbura un suflet cucernic? Moartea?
Dar asta e începutul unei vie]i cu mult mai bune. Poate s\r\cia? Dar
aceasta îl ajut\ în fapta cea bun\. Poate boala? Dar nici c\ o consider\ ca
existând, [i nu numai boala, ci chiar de ar zace la pat, sau de ar fi scârbit,
el pe toate, preîntâmpinându-le, le înl\tur\. Poate c\ necinstea? Dar în el
e r\stignit\ lumea întreag\. Poate pierderea copiilor? Dar el nu se
însp\imânt\, mai ales când este ini]iat în dogma învierii celei de ob[te.
A[adar, ce ar putea s\ clatine un astfel de suflet? Nimic din toate acestea.
Poate c\ bog\]ia îl îngâmf\? Nicidecum, c\ci el [tie c\ averile sunt nimic
înaintea sa. Poate îl îngâmf\ slava? Dar a înv\]at [i [tie c\ «Toat\ slava
omului este ca floarea câmpului» (Is. 40, 6). Poate c\ desf\tarea? Dar el a
auzit deja pe Pavel, care zice: «cea care tr\ie[te-n desf\t\ri, de[i tr\ie[te, e
moart\» (I Tim. 5, 6). A[adar, când un astfel de suflet nici nu se îngâmf\,
nici nu se împu]ineaz\, ce ar putea egala o astfel de s\n\tate?” (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Filipeni, omilia a XIII-a, p. 235)

178 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Adic\ încerc\rile ce le aduce diavolul cuiva nu întrec
puterea aceluia de a le r\bda. C\ci dac\ ar întrece aceast\ putere, omul n-ar avea nici o
vin\, în cazul c\ nu le-ar putea r\bda [i dep\[i. Deci cei ce cad nu pot da ca scuz\ c\
încerc\rile sau ispitele au fost peste m\sura puterii lor de a le înfrânge. Desigur, lucrurile
se complic\, dat fiind c\ omul nu le biruie numai cu puterea sa, ci [i cu puterea lui
Dumnezeu. Dar puterea dat\ lui de Dumnezeu i se d\ în a[a fel, ca s\ nu fac\ de prisos
efortul lui maxim, sau s\ nu cear\ un efort pe care omul nu l-ar putea face. Excep]ie fac
minunile ce se fac în unele cazuri prin unii. Dar poate [i în aceste cazuri puterea mai
presus de fire dat\ unora e pe m\sura credin]ei lor mai presus de fire. În general îns\,
hotarul între ordinea firii [i cea mai presus de fire e foarte greu de trasat [i e foarte mobil.
În cei credincio[i puterile mai presus de fire, p\trunzând în fire, ridic\ înse[i puterile
acesteia la diferite nivele. (n. s. 293a, p. 273)

179 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Ispita e dat\ ca s\ te lup]i cu ea. {i de lup]i, î]i înt\re[ti
voin]a în a rezista în bine [i prin aceasta înaintezi în el. Dac\ nu ai prilejul s\ lup]i cu
ispitele, te mole[e[ti. (n. s. 673, p. 474)
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„A r\bda [i a-I mul]umi lui Dumnezeu la vreme de încercare sunt
cele mai minunate izbânzi ale cre[tinului”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol.
Problemele vie]ii, p. 370)

„... aceasta e bog\]ia mea, aceasta e cheltuiala p\catelor mele: s\
c\l\toresc necontenit prin asemenea încerc\ri [i ele s\-mi vin\ de la cei de
la care m\ a[teptam mai pu]in”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17
scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea IX, 1a, în vol. Scrisori din exil. C\tre
Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i
Providen]\..., p. 174-175)

„Chiar dac\ nu primeau r\splata aici pe p\mânt, oamenii ace[tia din
Vechiul Testament, care nu s-au bucurat de r\splat\, pentru asta mai cu
seam\ sunt de admirat, c\, de[i nu [tiau l\murit de înv\]\tura despre
înviere, c\, de[i vedeau c\ faptele sunt potrivnice f\g\duin]elor lui
Dumnezeu, totu[i nu se poticneau, nu se tulburau, nu se nelini[teau, ci se
l\sau în voia proniei neîn]elese a lui Dumnezeu; nu se sminteau cu nimic
de cele potrivnice, ci a[teptau sfâr[itul, [tiind c\ în]elepciunea lui Dum-
nezeu este bogat\ [i iscusit\, dar, mai bine spus, chiar înainte de sfâr[it,
îndurau cu mul]umire tot ce se îndr\znea împotriva lor [i continuau s\-L
sl\veasc\ pe Dumnezeu, care îng\duia s\ se întâmple acestea”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Cuvânt c\tre cei ce s-au poticnit în fa]a împrejur\rilor vitrege
ale vie]ii [i din pricina prigonirii [i tulbur\rii poporului…, 9, în vol. Despre
desf\tarea celor viitoare. S\ nu dezn\d\jduim. Nou\ cuvânt\ri la Cartea
Facerii, p. 244) 

 
„Dup\ ce a venit încercarea, nu întreba de ce sau prin cine a venit, ci

cum s\ o por]i cu mul]umire, f\r\ întristare [i f\r\ pomenirea r\ului”. (Marcu
Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 198, în
Filocalia, vol. I, p. 274)

„... r\spunse b\trânul: «A sta neclintit în împrejur\ri aspre [i a r\bda
relele; a a[tepta sfâr[itul încerc\rii [i a nu da drumul iu]imii la întâmplare;
a nu vorbi cuvânt neîn]elept, nici a gândi ceva din cele ce nu se cuvin unui
închin\tor al lui Dumnezeu». C\ci zice Scriptura: «Pân\ la o vreme va
r\bda cel cu îndelung\ r\bdare [i pe urm\ i se va r\spl\ti cu bucurie; pân\
la o vreme va ascunde cuvintele lui, [i buzele multora vor spune în]elep-
ciunea lui» (Eccl. 1, 29-30)”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Cuvânt ascetic,
suta a doua, cap. 21, în Filocalia, vol. II, p. 34) 
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„Nici nu cerceta pricina încerc\rilor tale, de unde vin, ci roag\-te
numai lui Dumnezeu s\ le por]i cu mul]umire, cum zice Sfântul Marcu:
«Venind încercarea, nu c\uta de ce [i prin cine a venit, ci caut\ s\ o rabzi
cu mul]umire [i f\r\ s\ ]ii minte r\ul. {i iar\[i: Dac\ nu e u[or s\ afli pe
vreunul s\ plac\ lui Dumnezeu f\r\ s\ fie încercat, se cade s\ mul]umim
lui Dumnezeu pentru tot ce ni se întâmpl\. {i: tot necazul d\ pe fa]\
starea sufletului, dac\ acesta tinde spre cele de-a dreapta sau spre cele de-a
stânga. De aceea, orice necaz ni se întâmpl\, se nume[te încercare, dând
celui p\rta[ la el cuno[tin]a voilor lui ascunse»”. (Calist [i Ignatie Xanthopol,
Metoda sau cele 100 de capete, cap. 16j, în Filocalia, vol. VIII, p. 52)   

 
„... despre Dumnezeu [tim c\ iube[te [i ocrote[te f\ptura Sa [i c\ El

Însu[i este izvorul în]elepciunii [i [tie s\ cârmuiasc\ cele ale noastre [i c\
nimic nu-I este Lui cu neputin]\, ci toate slujesc voii Lui; [i trebuie s\
[tim c\ toate câte le face, sunt spre folos [i c\ trebuie s\ le primim,
precum am spus mai înainte, cu mul]umire, ca de la un St\pân bun [i
binef\c\tor, chiar dac\ sunt împreunate cu necaz. C\ci toate se fac cu
dreapt\ judecat\ [i Dumnezeu Cel prea milostiv nu trece cu vederea nici
necazul ce ni se întâmpl\. Dar omul adeseori se îndoie[te în sine [i
p\c\tuie[te din cel mai mic necaz, împreunat cu cele ce vin asupra lui,
zicând: «Cum pot fi acestea spre folosul meu?». Dar noi nu p\c\tuim în
cele ce vin asupra noastr\ decât pentru c\ suntem f\r\ r\bdare în dureri,
pentru c\ nu voim s\ purt\m un mic necaz, sau s\ p\timim ceva ce ne
vine în afara scopului urm\rit de noi. C\ci Dumnezeu nu îng\duie s\ vin\
asupra noastr\ vreun lucru peste puterea noastr\. Pentru c\ a zis
Apostolul: «Credincios este Dumnezeu, Care nu ne va l\sa pe noi s\ fim
încerca]i peste ceea ce putem» (I Cor. 10, 13). Dar noi neavând r\bdare,
nu voim s\ suferim nici m\car cât de pu]in [i nici s\ primim ceva cu
smerenie. De aceea, ne zdrobim [i cu cât ne silim mai mult s\ sc\p\m de
încerc\ri, cu atât ne sim]im mai îngreuna]i de povara lor [i sl\bim în curaj
[i nu putem s\ sc\p\m de ele180. 

Sunt unii care înoat\ pentru vreo trebuin]\ în mare [i dac\ [tiu
me[te[ugul înotului, când vine vreun val împotriva lor, se afund\ sub el
pân\ ce trece [i r\mân astfel nev\t\ma]i. Dar dac\ voiesc s\ se împotri-
veasc\ valului, acesta îi împinge înapoi [i le m\re[te distan]a (pân\ la ]int\).
{i când încep iar\[i s\ înoate, vine alt val asupra lor [i de se împotrivesc
iar\[i, din nou îi împinge [i-i arunc\ înapoi. {i se zdrobesc mereu, ne-
izbutind nimic. Dar dac\, precum am spus, se vâr\ sub val [i se smeresc
dedesubtul lui, acesta trece peste ei f\r\ s\ le pricinuiasc\ nici o v\t\mare;
[i r\mân înotând cât voiesc [i împlinindu-[i lucrul lor. A[a e [i cu
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încerc\rile. De poart\ cineva cu r\bdare [i smerenie încercarea, trece prin
ea nev\t\mat. Dar de se nec\je[te [i se tulbur\ învinov\]ind pe oricine, se
chinuie[te pe sine însu[i, îngreunând încercarea împotriva sa, [i în loc s\
aib\ folos din ea, se vat\m\”. (Ava Dorotei, Diferite înv\]\turi de suflet
folositoare, XIII, 2, 3, în Filocalia, vol. IX, p. 609-612)

„Acela[i (frate întru Hristos – n.n.) fiind sup\rat de tâlhari [i înfri-
co[ându-se tare, dar prin harul lui Dumnezeu fiind ap\rat de v\t\marea
lor, a dest\inuit aceluia[i B\trân frica sa, cerând totodat\ rug\ciunea lui ca
s\ fie ocrotit de mai înainte. ....

Marele B\trân a r\spuns: Frate adormit, cerceteaz\ inima ta mole[it\,
de care eu m\ mir c\ se teme de robii ce stau afar\ [i nu prive[te la st\-
pânii lor afl\tori în\untru. Tâlharii cunoscu]i cu sim]urile sunt slugile
tâlharilor cunoscu]i cu mintea, adic\ ai dracilor, lucr\tori în aceea. E[ti dator
s\ mul]ume[ti tâlharilor ce vin asupra ta, c\ venind ei au trezit pe st\pânii
lor, pe tâlharii ce dormeau în tine”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 182, 183,
în Filocalia, vol. XI, p. 210-212)

„... necazurile mi[c\ mila lui Dumnezeu spre suflet, cum mi[c\
vânturile ploaia. {i precum ploaia c\zând mult timp, dac\ sem\n\tura
este înc\ pl\pând\, o face s\ putrezeasc\ [i s\-[i piard\ rodul, iar vânturile
venite cu m\sur\ o usuc\ [i o înt\resc, tot a[a este [i cu sufletul. Sl\birea
luptei, negrija [i odihna, mole[esc [i împr\[tie sufletul, iar încerc\rile îl
strâng [i-l unesc cu Dumnezeu, precum zice proorocul: «Doamne, întru
necaz }i-ai adus aminte de mine» (Is. 26, 18). Deci, precum am spus, nu
trebuie s\ ne tulbur\m, nici s\ ne întrist\m [i s\ ne mole[im în încerc\ri.

180 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Necazul prime[te propor]ii prin subiectivitatea noastr\.
Noi sl\bim suflete[te pentru c\ d\m propor]ii necazului, iar dând propor]ii necazului,
sl\bim [i mai mult sufletul. {i astfel orice lucru cât de mic, ia forma de necaz insuportabil
[i toat\ via]a ne devine un lan] de necazuri. Neîn]elegând c\ în via]a aceasta nu poate fi
nici o împrejurare deplin satisf\c\toare, cuprinzând plenitudinea (c\ci din ce avem mai
mult bunuri, voim mai multe, nesatisf\cându-ne cu m\rginirea celor ce le avem; de ce
suntem l\uda]i, de exemplu, vrem s\ fim [i mai mult l\uda]i etc.), prefacem aproape
toat\ împrejurarea într-un necaz c\ruia îi d\m propor]ii, sl\bindu-ne totodat\ sufletul
continuu, sporind nervozitatea, iritabilitatea, nemul]umirea, pornirea lui de critic\, de
b\nuial\ asupra oricui, asupra lui Dumnezeu, f\cându-ne oameni imposibili. Dimpotriv\,
cel ce nu d\ propor]ii necazurilor, ci le reduce la inevitabila limitare [i relativitate a
situa]iilor exterioare în via]a aceasta, descoper\ putin]a de progres nesfâr[it în în]elegere,
în iubirea de Dumnezeu, de oameni, g\se[te [i în «e[ecurile» sau «necazurile» din afar\
prilejuri de noi în]elegeri ale putin]ei de nesfâr[it progres în cele duhovnice[ti. Deci se
folose[te [i de ele. E o idee pe care autorul o expune în cele urm\toare. (n. s. 1175, p. 611)
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Ci s\ r\bd\m [i s\ mul]umim în necazuri [i s\ ne rug\m pururea lui
Dumnezeu întru toat\ smerenia, ca s\-{i fac\ mil\ de neputin]a noastr\ [i
s\ ne acopere pe noi de toat\ ispita, spre slava Lui. Amin”. (Ava Dorotei, Diferite
înv\]\turi de suflet folositoare, XIII, 11, în Filocalia, vol. IX, p. 617-618)

„Via]a aceasta este mincinoas\, scurt\, [i trece ca visul. Pu]ini sunt anii
vie]ii ei! {i bine este c\ sunt pu]ini, pentru c\ vor trece repede [i odat\ cu
ace[tia strâmtor\rile [i încerc\rile noastre!”. (Cuviosul Paisie Aghioritul,
Mica filocalie, p. 32)

 
„Cel mai bun medicament în orice încercare a noastr\ este cugetarea

la încerc\rile cu mult mai mari prin care au trecut semenii no[tri”.
(Cuviosul Paisie Aghioritul, P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina Maicii
Domnului, p. 159)

 
„În anul 1870 l-am vizitat pe P\intele Avramie [i l-am rugat s\ m\

sf\tuiasc\ în ce chip s\ îndur necazurile? (spunea p\rintele Pantelimon –
n.n.).

Dac\ fugi de încerc\rile care dup\ îng\duin]a lui Dumnezeu te apas\,
a spus Stare]ul, vor ap\rea altele mai mari. Un singur refugiu exist\
pentru ele: r\bdarea. Cu împotrivirea prosteasc\ nimic nu vei izbândi, ci
doar le vei înmul]i, a[a c\ la sfâr[it te vor birui. S\ fii ca trestia care, atunci
când bate vântul, se înconvoaie, iar când vântul se domole[te, iar\[i se
îndreapt\. Dac\ nu se apleac\, se rupe”. (Antonie Ieromonahul, File de
Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul Munte Athos, p. 92)

 
„Când cineva se leap\d\ sau se gânde[te s\ scape de încercare, oricum

va întâlni una mai mare. Trebuie s\ r\bd\m, s\ r\bd\m ... Sfin]ii Mucenici
[i-au v\rsat sângele pentru Hristos, noi s\ oferim cel pu]in osteneala [i sudoarea.
Prin ispite omul dobânde[te experien]\ [i se des\vâr[e[te. Pentru aceasta
trebuie s\ se str\duiasc\ [i s\ se roage”181. (Antonie Ieromonahul, File de
Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul Munte Athos, p. 131)

 
„Mitropolitul Atanasie din Lemesos: În ziua aceea în care ne-am dus

la m\n\stire era acolo o doamn\ care avea o încercare în familia ei.
Plângea dinaintea p\rintelui (a p\rintelui Iacov Tsalikis din Grecia – n.n.)
[i-i cerea s\ se roage pentru ea. Îmi aduc aminte exact ce cuvinte i-a spus
p\rintele (Iacov): «Nu plânge, Elena, pentru c\ atunci când plângem [i

181 Înv\]a acestea p\rintele atonit Daniil + 1879 – n.n.
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ne ducem s\ ne rug\m, de îndat\ ce ne uit\m mai bine, Îl vedem pe
Hristos pe Cruce. {i dac\-L vedem pe Cruce, nu mai avem obraz s\ plângem,
pentru c\ El a mers primul pe drumul suferin]ei, ca s\ ne înarmeze pe noi
cu Sfânta Cruce. A[a c\ locul t\u [i al meu nu poate fi altundeva decât pe
Cruce, tocmai pentru c\ acolo este locul lui Hristos»”. (Klitos Ioannidis,
Patericul secolului XX, p. 135)

„F\r\ n\dejdea în via]a ve[nic\, nu po]i îndura încerc\rile acestei
vie]i.

Nu po]i s\ supor]i ispitele de acum dac\ nu ai gândul la cele cere[ti”.
(Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, p. 311)

Beneficiile de pe urma dep\[irii încerc\rilor

„Încerc\rile la care suntem supu[i ne înt\resc puterile [i nenorocirea
deseori ne înva]\ ce e virtutea. F\r\ exerci]iu, atât puterile trupului, cât [i
ale sufletului, sl\besc. To]i b\rba]ii vo[tri atât de viteji, pe care-i da]i ca
pild\, au ajuns str\luci]i dup\ mari suferin]e. 

Nu înseamn\ c\ Dumnezeu nu ne poate ajuta sau c\ ne dispre]uie[te,
deoarece El e conduc\torul tuturor [i tat\l care-[i iube[te copiii, dar ne
pune la încercare [i ne cerceteaz\ cu aten]ie pe fiecare în greut\]ile vie]ii,
pre]uie[te pe fiecare dup\ primejdiile pe care le-a înfruntat, punând la
încercare voin]a omului pân\ în ultima clip\ a vie]ii, f\r\ s\-i scape nimic
din ceea ce face fiecare. Dup\ cum aurul se încearc\ în foc, la fel omul se
încearc\ în primejdii”. (Minucius Felix, Dialogul Octavius, XXXVI, 8-9,
în PSB, vol. 3, p. 390-391)

„... Fiind supus la eforturi, trupul devine mai tare, mai puternic, iar
sufletul supus încerc\rilor vie]ii devine mai viguros. De aceea, a voit
Dumnezeu ca prin astfel de încerc\ri s\ preg\teasc\ spiritul omenesc s\
tind\ c\tre cele înalte [i vrednice de dorit”. (Metodiu de Olimp, Despre
via]a [i purtarea ra]ional\, III, PSB, vol. 10, p. 238)

„S\ nu ne întrist\m niciodat\ [i s\ socotim venirea încerc\rilor drept
dovad\ c\ Dumnezeu ne-a p\r\sit sau c\ ne-a trecut cu vederea! Dimpotriv\,
tocmai aceasta s\ fie dovada cea mai puternic\ pentru noi c\ Dumnezeu
ne poart\ de grij\. De avem poveri de p\cate în spatele nostru, vom putea
s\ le u[ur\m, dac\ ar\t\m r\bdare în încerc\ri [i dac\-I mul]umim lui
Dumnezeu; iar dac\ nu avem multe p\cate, iar\[i [i a[a ne vom bucura de
[i mai mare bun\voin]\ din partea lui Dumnezeu, dac\ îndur\m încerc\rile,
mul]umind lui Dumnezeu. Darnic fiind St\pânul nostru [i cu grij\ mare



 213Hristos, Prietenul nostru în suferin]\

de mântuirea noastr\, pune adeseori înaintea noastr\, ca o [coal\, valuri
de încerc\ri [i de lupte, pentru ca, f\când [i noi tot ce depinde de noi, s\
ne bucur\m din bel[ug de purtarea Sa de grij\.

{tiind acestea, s\ nu pierdem n\dejdea când suntem încerca]i, nici s\
ne întrist\m când vin necazuri peste noi; dimpotriv\, chiar s\ ne bucur\m,
a[a cum spune fericitul Pavel: «Acum m\ bucur în suferin]ele mele» (Col.
1, 24). Ai v\zut suflet plin de recuno[tin]\? Dac\ se bucura când suferea,
când mai putea fi trist? Dac\ pentru el era pricin\ de bucurie ceea ce
întrista pe al]ii, gânde[te-te cum era sufletul s\u!” (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la Facere, omilia XXXII, IX, în PSB, vol. 21, p. 425)

„... r\bdarea [i st\ruin]a în toate încerc\rile, prin care chiar dac\
p\timim trupe[te, r\mânem nep\timitori [i nebirui]i în suflet, nedoborâ]i
de nici o vijelie”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 5,
în PSB, vol. 81, p. 46)

„... Cu cât mai mare a fost primejdia în r\zboi cu atât mai mare este
bucuria în biruin]\”. (Fericitul Augustin, Confessiones — M\rturisiri,
Cartea a VIII-a, III, (7), în PSB, vol. 64, p. 172)

„Cuno[ti [i-]i aminte[ti cum tr\iai mai înainte, înainte de încercarea
aceasta. Cerceteaz\ bine felul t\u de vie]uire din vremea aceea [i compar\-l
cu acesta, pe care-l duci dup\ ce-a venit încercarea peste tine, [i vei vedea
folosul pe care îl ai de pe urma acestei încle[t\ri cu demonul. Acum postul
t\u e mai aspru, privegherile tale mai îndelungi, dragostea ta de citit mai
mare [i rug\ciunea mai st\ruitoare; seriozitatea [i smerenia ta, cu totul
deosebite”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre necazuri [i biruirea triste]ii (I).
C\tre Staghirie, ascetul care era chinuit de demon. Cuvânt de sf\tuire, în vol.
Despre m\rginita putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 155)

„Deoarece [i înainte de desf\tarea raiului, înc\ din aceast\ via]\, prin
încerc\ri câ[tig\m ceva foarte important: sufletul nostru devine mai
n\d\jduitor [i cugetul mai viteaz.

Fiecare ispit\, fiecare necaz, fiecare atac al diavolului, dac\ suntem
aten]i [i r\bd\tori, ne poate aduce mare folos. Vr\jma[ul cel închipuit l-a
atacat cu atâta furie pe Iov. Dar cu ce l-a v\t\mat în cele din urm\? Cu
nimic. Din contr\, i-a adus o mai mare sfin]enie [i o mai str\lucitoare
slav\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 30)
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„Cu cât se întind peste mine încerc\rile, cu atât ne spore[te mângâierea
[i avem mai bune n\dejdi despre cele viitoare ...”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea I, 1a, în vol. Scrisori
din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\
[i Providen]\…, p. 135)

„{i a[a s-au ]esut lucrurile prin încerc\ri, nu relax\ri, [i cei care se
poticniser\ mai întâi, s-au îndreptat dup\ acestea, [i cei care r\t\ciser\ s-au
întors înapoi iar cele d\râmate s-au zidit mai m\re]. De aceea când Pavel a
cerut ca predica lui s\ umble numai în tihn\, Dumnezeu Cel Atotîn]elept
[i Preaiscusit nu i-a îng\duit acest lucru ucenicului S\u, ci de[i l-a rugat
de multe ori, nu S-a l\sat înduplecat, ci i-a spus: «Î]i este de ajuns harul
Meu, c\ci puterea Mea se des\vâr[e[te în sl\biciune» (II Cor. 12, 9).

Deci dac\ vrei s\ socote[ti [i acum cele bune împreun\ cu cele rele,
vei vedea f\cându-se multe, chiar dac\ nu semne [i minuni, dar lucruri
asem\n\toare unor minuni, semne negr\ite ale marii purt\ri de grij\ [i
marelui ajutor al lui Dumnezeu. Dar ca s\ nu auzi toate de la noi cu
u[urin]\, î]i las ]ie aceast\ parte, ca s\ le strângi cu exactitate pe toate [i s\
le compari cu cele care-]i produc întristare, [i îndeletnicindu-te cu aceast\
frumoas\ z\bav\, s\ te sco]i pe tine îns\]i din deprimare; c\ci mult\
mângâiere vei scoate de aici”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori
c\tre Olimpiada, scrisoarea VII, 5c-d, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada
[i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 150-151)

„C\ci nimic nu ne face atât de str\luci]i [i invidia]i [i nu ne umple de
zeci de mii de lucruri bune ca mul]imea încerc\rilor, primejdiile, ostenelile
[i deprim\rile [i faptul de a suporta cu blânde]e toate uneltirile venite
necontenit de la cei de la care n-ar fi trebuit nicidecum”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea X, 10b, în
vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre
deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 197)

„Fiindc\ a[a cum un scorpion sau un [arpe, când prime[te o lovitur\
mai adânc\, se scoal\ ridicându-[i mai mult acul împotriva celui ce l-a
lovit, oferindu-i drept dovad\ a marii lui dureri violen]a atacului
împotriva celui ce l-a lovit, a[a [i acea fiar\ neru[inat\, diavolul, dup\ ce a
primit r\ni adânci de la minunatul [i înaltul t\u suflet, a s\rit înc\ mai tare
[i a adus asupra ta mai multe încerc\ri. Fiindc\ el le-a adus, nu Dumnezeu;
dar Dumnezeu le-a îng\duit ca s\ fac\ mai mare negu]\toria ta, s\-]i dea
o r\splat\ mai mare [i o recompens\ mai îmbel[ugat\. Nu te tulbura, deci
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nu te fr\mânta!” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre
Olimpiada, scrisoarea XIII, 1b, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i
cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 214-215)

„Ceea ce se întâmpl\ cu aurul pus de mai multe ori în foc, aceea se
întâmpl\ [i cu sufletele de aur supuse încerc\rilor. Flac\ra arat\ [i mai
str\lucitor [i mai curat aurul dac\ el st\ în v\paie atât cât îi prescriu legile
tehnicii, iar cuptorul unor încerc\ri repetate îi face cu prisosin]\ mai
cura]i [i mai de pre] decât aurul pe oamenii asem\n\tori cu aurul la
suflet”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori c\tre alte persoane, scrisoarea a 107-a
c\tre preo]ii Cast, Valerie, Diofant [i Chiriac, în vol. Scrisorile c\tre persoane
oficiale, c\tre diaconi]a Olimpiada, c\tre alte persoane, Edit. I.B.M.B.O.R.,
p. 191)

„Numai dac\ am fost încerca]i de sup\r\ri sim]im pl\cerile [i bucuria.
C\ci nu bea cu pl\cere cel ce n-a însetat [i nu m\nânc\ cu pl\cere cel ce n-a
fl\mânzit; de asemenea, nu doarme cu pl\cere cel ce n-a privegheat
îndelung [i nu simte bucuria cel ce mai întâi nu s-a întristat. Tot a[a, nu
ne vom bucura de bunurile ve[nice dac\ nu vom dispre]ui pe cele
vremelnice”. (Sf. Antonie cel Mare, Înv\]\turi despre via]a moral\ a
omului [i despre buna purtare în 170 de capete, cap. 104, în Filocalia, vol. I,
p. 35-36)

 
„Întâmplarea dureroas\ face pe în]elept s\-[i aduc\ aminte de Dum-

nezeu [i întristeaz\ pe m\sura ei pe cel ce a uitat de Dumnezeu”. (Marcu
Ascetul, Despre legea duhovniceasc\, cap. 56, în Filocalia, vol. I, p. 242)

„Încerc\rile care ne vin pe nea[teptate ne înva]\, cu bun rost, s\ fim
iubitori de osteneal\ [i ne atrag, chiar dac\ nu vrem, la poc\in]\”. (Marcu
Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 8, în
Filocalia, vol. I, p. 255)

 
„Dac\ Petru n-ar fi ajuns f\r\ izbând\ în pescuitul de noapte (Lc. 5, 5-6),

nu ar fi izbândit în cel de zi. {i dac\ Pavel nu [i-ar fi pierdut vederea
ochilor (Fap. 9, 8), nu ar fi câ[tigat-o pe cea a min]ii. Iar dac\ {tefan nu
ar fi fost batjocorit ca hulitor, nu ar fi v\zut pe Dumnezeu când i s-au
deschis cerurile (Fap. 7, 55)”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\
se îndrept\]esc prin fapte, cap. 201, în Filocalia, vol. I, p. 274)

„Toat\ încercarea se aseam\n\ cu un târg. Cel ce [tie s\ fac\ negustorie
câ[tig\ mult; iar cel ce nu [tie sufer\ pagub\”. (Marcu Ascetul, Despre cei
ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 212, în Filocalia, vol. I, p. 276)
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 „R\bdarea sfin]ilor182 stinge puterea atacatoare a celui viclean”. (Sf. Maxim
M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, r\spunsul 64, scolia 16, în Filocalia,
vol. III, p. 379)

 
„Cel ce rabd\ loviturile încerc\rilor f\r\ voie se face smerit la cuget,

bine n\d\jduitor [i cercat”. (Talasie Libianul, Despre dragoste, suta a treia,
cap. 15, în Filocalia, vol. IV, p. 27)

„Pov\]uirea prin încerc\ri este un toiag duhovnicesc. Ea înva]\ pe cel
ce se înal]\ f\r\ minte s\ cugete cu smerenie”. (Talasie Libianul, Despre
dragoste, suta a patra, cap. 37, în Filocalia, vol. IV, p. 35)

„Este cu neputin]\ celui pov\]uit prin încerc\ri s\ treac\ prin ele f\r\
întristare. Dar dup\ acestea de mult\ bucurie se umplu unii ca ace[tia [i
de lacrimi dulci, [i de gânduri dumnezeie[ti, to]i câ]i au cultivat osteneala
[i necazurile în inimile lor”. (Ioan Carpatiul, Capete de mângâiere, cap. 30,
în Filocalia, vol. IV, p. 133)

„Prin osteneli [i încerc\ri trebuie s\ cur\]im chipul dup\ care am fost
f\cu]i ra]ionali [i în stare de orice în]elegere [i de asem\nare cu Dumnezeu ...”.
(Avva Filimon, Cuvânt foarte folositor, în Filocalia, vol. IV, p. 167)

„Dar încerc\rile trupului preg\te[te-le s\ le prime[ti cu tot sufletul [i
plute[te în ele cu toate m\dularele tale [i umple-]i ochii t\i de lacrimi, ca
s\ nu se dep\rteze de la tine P\zitorul t\u. C\ci în afara încerc\rilor nu se
arat\ purtarea de grij\ a lui Dumnezeu [i nu se poate înv\]a în]elepciunea
Duhului [i nici dorul de Dumnezeu nu se arat\ înt\rit în suflet. C\ci
înainte de încerc\ri omul se roag\ lui Dumnezeu ca un str\in. Dar când
intr\ în încerc\ri pentru dragostea Lui [i nu prime[te schimbare, Îl are pe
Dumnezeu ca pe un datornic [i e socotit la Dumnezeu ca un fiu adev\rat.
Pentru c\ a r\zboit pe vr\jma[ul [i l-a biruit pentru voia lui Dumnezeu”183.

182 {i r\bdarea cre[tinilor gole[te de putere uneltirile [i atacurile celui r\u – n.n. 
183 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Îl are pe Dumnezeu ca pe un datornic, pentru c\ Dumne-

zeu, l\sându-l în încerc\ri, a ar\tat c\ se ocup\ de el, c\ Îi este la inim\, c\ vrea s\-l creasc\
duhovnice[te. Dar prin aceasta se [i oblig\ s\-l ajute când necazurile sunt prea mari. Iar
cel ce s-a luptat cu încerc\rile a f\cut voia lui Dumnezeu din iubire fa]\ de El, ca un fiu al
Lui, care vrea s\ creasc\ a[a cum voie[te Dumnezeu. Iar în aceast\ biruire a încerc\rilor a
sim]it în el puterea lui Dumnezeu. Deci nu e vorba de o datorie juridic\ a lui Dumnezeu.
(n. s. 255, p. 236) 
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(Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XLIV, în Filocalia,
vol. X, p. 236)

 
„Iar dac\ sufletul sufer\ de vreo sl\biciune [i nu poate r\bda încerc\rile

cele mari [i se roag\ s\ nu intre în ele, iar Dumnezeu îl ascult\, s\ [tii c\ în
m\sura în care te înt\re[te fa]\ de încerc\rile cele mari, în aceea[i m\sur\
te învrednice[te [i de darurile cele mari. C\ci nu d\ Dumnezeu un dar
mare, f\r\ o mare încercare. Pentru c\ dup\ încerc\ri a rânduit Dumnezeu
[i darurile, potrivit cu în]elepciunea Lui, pe care nu o pricep cei zidi]i de
El. Drept aceea, din necazurile grele ce ]i se întâmpl\ prin purtarea de
grij\ a lui Dumnezeu, s\ cuno[ti cât\ cinste a primit sufletul t\u din
partea m\ririi Lui. C\ci pe m\sura întrist\rii, e [i mângâierea”. (Sf. Isaac
Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XLVI, în Filocalia, vol. X,
p. 242)

 
„Cât de dulce e cuno[tin]a câ[tigat\ prin deprinderea din cercarea

lucrurilor [i cât\ putere d\ruie[te celui ce a aflat-o pe ea prin multa lui
cercare (experien]\), e un lucru cunoscut celor ce s-au încredin]at despre
aceasta [i au sim]it ajutorul ei, cum le e cunoscut\ [i sl\biciunea firii [i
sprijinirea ei din partea puterii dumnezeie[ti. C\ci atunci ei cunosc c\
Dumnezeu, oprind mai întâi ajutorul S\u de la ei, îi face s\ simt\
sl\biciunile firii [i greutatea încerc\rilor [i viclenia vr\jma[ului; [i cu cine
au de luptat [i în ce fire sunt îmbr\ca]i [i cum sunt p\zi]i de puterea
dumnezeiasc\; [i cât drum au f\cut [i cât au urcat pe el; [i cum sl\besc în
fa]a oric\rei patimi când se dep\rteaz\ puterea dumnezeiasc\ de la ei.
Aceasta, pentru ca din toate acestea s\ câ[tige smerenie [i s\ c\l\toreasc\
spre Dumnezeu [i s\ a[tepte ajutorul Lui [i s\ st\ruie în rug\ciune.

{i toate acestea de unde le-au înv\]at, dac\ n-au câ[tigat cercarea din
r\bdarea multor rele, în care au ajuns din îng\duin]a lui Dumnezeu? C\ci
zice Apostolul: «Ca s\ nu m\ înal] din m\rimea covâr[itoare a desco-
peririlor, datu-mi-s-a bold în trup, îngerul satanei» (II Cor. 12, 7). Dar [i
credin]\ neclintit\ câ[tig\ cineva din încerc\ri prin cercarea (experien]a)
ajutorului dumnezeiesc, pe care l-a primit de multe ori. Prin aceasta se
face neînfricat [i dobânde[te curaj din încerc\ri [i din deprinderea cea
dobândit\”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XLVIII,
în Filocalia, vol. X, p. 251)

„Acela[i (frate Andrei – n.n.), sup\rat de n\luciri [i de ispitele ce
veneau de la draci [i mirându-se c\ dup\ o atât de mare iubire de oameni
a lui Dumnezeu [i dup\ f\g\duin]a bun\t\]ilor viitoare, se mai ivesc
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acelea, a întrebat pe acela[i mare B\trân despre ele: [i dac\ mai stau în el
pece]ile f\g\duin]elor184.

R\spunsul lui Varsanufie: «Pace mult\ este celor ce iubesc pe Domnul
[i nu va fi lor sminteal\» (Ps. 118, 165). Pace mult\ va fi ]ie în Dumnezeu,
prea cinstite frate Andrei cel de un cuget cu mine. S\ nu te mole[easc\ pe
tine mul]imea patimilor [i n\lucirilor dr\ce[ti, ci crede c\ nu vor izbuti
nimic tulbur\rile [i ispitele lor, ci mai vârtos î]i vor spori virtutea, dac\
vom lua aminte cu grij\ s\ st\ruim în r\bdare. C\ci s-a zis despre dreptul
care se mântuie[te prin credin]\: «De se va feri, nu va binevoi sufletul
Meu întru el» (Avac. 2, 4). S\ nu sl\bim deci coarda, ca s\ nu pierdem cele
date nou\ de Iubitorul de oameni [i Milostivul Dumnezeu. C\ci e
propriu Lui s\ ne dea [i nou\ s\ fim p\zi]i.

{i s\ nu te miri c\ dup\ sfintele f\g\duin]e [i dup\ darurile de care
nu-I pare r\u lui Dumnezeu, se mi[c\ iar\[i spre tine patimile necinstite
ale acelora, urm\rind s\ jefuiasc\ comoara nesfâr[it\, ci adu-]i aminte de
neru[inarea lor de dup\ m\rturia St\pânului nostru Dumnezeu despre cel
întru sfin]i [i sl\vitul Iov185. Adu-]i aminte câte ispite [i uneltiri a pus în
mi[care ca s\ doboare turnul [i n-au putut, nici n-au izbutit s\ jefuiasc\
comoara str\lucitei lui credin]e [i mul]umiri. C\ci a[a cum întâlnirea cu
focul face aurul mai str\lucitor, la fel îl face mul]imea încerc\rilor pe cel
drept. C\ci Dumnezeu a îng\duit ca [i dup\ m\rturisirea Sa despre drept,
s\ fie încercat robul S\u spre [i mai marea laud\ [i slav\ a St\pânului186 [i
spre ru[inarea vr\jma[ilor. Deci s\ nu te descurajezi. C\ci pece]ile
f\g\duin]elor stau neclintite. Ci a[teapt\ cu r\bdare pe Domnul. C\ci «cel
ce rabd\ pân\ la sfâr[it, acela se va mântui» (Mt. 10, 22), în Hristos Iisus,
Domnul nostru, C\ruia fie slava în veci. Amin”. (Sf. Varsanufie, Scrisori
duhovnice[ti, 118, în Filocalia, vol. XI, p. 153-154)

 

184 Tâlcuirea Pr. St\niloae: F\g\duin]ele se întip\resc ca o arvun\ în cei ce cred în ele.
Cel ce va fi plin de iubire în Împ\r\]ia lui Dumnezeu, are de pe acum în sine iubirea în
dezvoltare. (n. s. 185, p. 153)

185 Tâlcuirea Pr. St\niloae: De[i Dumnezeu Însu[i a dat m\rturie despre fidelitatea lui
Iov, dracii au avut neru[inarea s\ pun\ la îndoial\ asigurarea dat\ lor de Dumnezeu
despre aceast\ fidelitate. (n. s. 186, p. 154)

186 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Dumnezeu a primit mai mare slav\ prin r\bdarea de c\tre
Iov a încerc\rilor venite asupra lui, atât pentru c\ m\rturia lui Dumnezeu pentru el s-a
dovedit prin ea adev\rat\, cât [i pentru c\ s-a ar\tat cât de tari sunt cei ce se încred în El.
(n. s. 187, p. 154)
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„...de suntem drep]i, încercarea de la ei (demoni) ni se face spre sporire,
iar de suntem p\c\to[i spre iertarea p\catelor [i spre îndreptare, spre de-
prinderea [i înv\]area r\bd\rii187”. (Sf. Varsanufie [i Ioan, Scrisori duhovni-
ce[ti, 383, în Filocalia, vol. XI, p. 388).

 
„... rabd\-le (încerc\rile, ispitele – n.n.) cu curaj [i cu credin]\ [i Dum-

nezeu se va sl\vi prin tine188. C\ci r\bdarea face pe om probat”. (Sf. Varsanufie
[i Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 829, în Filocalia, vol. XI, p. 688).

 
„Nu trebuie s\ se team\ sau s\ fug\ omul de încerc\ri, c\ cel ce fuge

de încerc\ri cade în ele [i umblând din loc în loc nu va afla odihn\, nici va
dobândi loc [i vreme de folos în toate zilele vie]ii sale. C\ se cade a
n\d\jdui [i a c\uta mila lui Dumnezeu [i a-[i aduce aminte de cele din
veac preasl\vite minuni [i de ajutorul dat pl\cu]ilor S\i, care au n\d\jduit
spre Dânsul. ... 

De vom r\bda, nu vom gre[i [i vom dobândi mila lui Dumnezeu, [i
nici nu ne vom pierde vremea vie]ii în zadar, nici nu vom gre[i, uitând
toate necazurile care ne vin de la draci ori de la oameni. De nici un lucru
s\ nu ne întrist\m, ca s\ nu treac\ în zadar vremea de acum, f\r\ de
nevoin]a cea duhovniceasc\ [i f\r\ de rug\ciune.

Când ne vine vreo încercare, s\ ne silim spre Dumnezeu cu rug\ciune
[i nevoin]\, c\ acestea se fac cu purtarea de grij\ a Domnului. De aceea s\
iubim calea cea strâmt\, cu osteneli [i cu nevoin]e, pentru a câ[tiga via]a
ve[nic\. C\ se cade celui nevoitor, rob al lui Dumnezeu, s\ fie tare [i s\
aib\ inima sa întru toate necazurile ca o piatr\ tare, iar nu ca apa cea moale”.
(Sf. Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, p. 152)

 

187 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Cele ce ne sunt nepl\cute pe planul vie]ii trupe[ti, ne sunt
de folos pentru suflet. De aceea B\trânul, întrebat de roadele near\tate ale încerc\rilor
unora, a avut dreptate s\ spun\ c\ ele se vor ar\ta, chiar dac\ nu s-au ar\tat înc\, pentru
c\ de[i nu s-au ar\tat înc\ pe plan v\zut, s-au produs pe plan nev\zut. (n. s. 547, p. 388).

188 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Se va sl\vi pentru c\ ar\]i cât Îl iube[ti, r\bdând atâtea
pentru El. Dar [i pentru c\ te va înt\ri în r\bdarea ta. Iar acestea le vor vedea al]ii [i se
vor minuna de puterea ce o arat\ Dumnezeu prin tine. Nu când ne merge bine se arat\
puterea noastr\, prin care se sl\ve[te Dumnezeu, ci când suport\m greut\]ile cu r\bdare.
De aceea Îl sl\vim pe Hristos nu numai pentru învierea Lui, ci [i pentru crucea Lui [i
pentru coborârea Lui din iubire la noi prin întrupare, luând toate sl\biciunile, durerile,
emo]iile omene[ti. De aceea tot cultul Bisericii e doxologie. Prin el ar\t\m m\rirea lui
Dumnezeu în tot ce a f\cut El pentru noi, coborând la noi. Prin aceasta a dat valoare
umanit\]ii noastre, care prin ea n-ar fi f\cut nimic. (n. s. 939, p. 688).
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„Ferici]i cei ce trec prin multe încerc\ri [i, f\r\ s\ se mânie, cap\t\ mai
mult\ t\rie”. (Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor pustiei, p. 365) 

„Vrednic [i drept este s\ mul]umim lui Dumnezeu nu numai pentru
binefacerile Sale, dar [i pentru încerc\rile la care adeseori ne supune. Pentru
c\ încerc\rile care se suport\ cu r\bdare, îl umplu pe cel drept de bucurie,
a[a cum oarecând s-a întâmplat cu dreptul Iov, iar pe cel p\c\tos îl
cur\]esc [i-l sfin]esc”. (Patericul Lavrei pe[terilor de la Kiev, p. 321)

„Încerc\rile care ne vin pe nea[teptate ne înva]\ s\ fim iubitori de
osteneal\, ca ni[te iconomi”. (Dimitrios G. Tsamis, Patericul sinaitic, p. 109)

Dumnezeu – n\dejdea [i ajutorul nostru în încerc\ri

„S\ ne convingem, dar, pe noi în[ine, fra]ilor, ca în vreme de încercare
s\ nu alerg\m la n\dejdi omene[ti [i nici s\ a[tept\m de acolo ajutor, ci s\
facem cererile noastre cu lacrimi [i suspine, cu rug\ciuni st\ruitoare [i cu
priveghere prelungit\”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la
Psalmul LIX, în PSB, vol. 17, p. 330)

„... Când primim pl\gi de la Dumnezeu, Cel care conduce cu dreptate
[i în]elepciune via]a noastr\, Îl rug\m întâi s\ (ne fac\ s\) cunoa[tem
cauza pentru care ne love[te cu încerc\ri, [i apoi s\ ne scape de suferin]e [i
s\ ne dea r\bdare, în a[a fel încât odat\ cu încercarea (la care suntem
supu[i) s\ ne dea [i puterea ca s-o putem suporta (I Cor. 10, 13)”. (Sf.
Vasile cel Mare, Regulile mari, Cap. II, Î. 55, R. III, în PSB, vol. 18, p. 299)

 
„... nimic din ce se întâmpl\ s\ nu te tulbure, ci încetând de a mai

chema în ajutor pe cutare [i cutare, [i de a mai alerga dup\ umbre – c\ci
acesta este ajutorul omenesc – cheam\ neîncetat pe Dumnezeu C\ruia îi
sluje[ti, s\ fac\ doar un semn [i toate se vor rezolva într-o clipit\. Iar dac\
L-ai chemat [i nu s-au rezolvat, e pentru c\ acesta e obiceiul lui Dumnezeu:
nu desfiin]eaz\ de la început cele cumplite – ca s\ repet cuvântul spus mai
sus –, ci atunci când ele s-au ridicat [i au crescut [i celor ce se r\zboiesc cu
noi nu le-a r\mas aproape nici o r\utate de s\vâr[it, atunci preface dintr-o
dat\ toate în senin [i duce lucrurile la st\ri nea[teptate. Fiindc\ El ne
poate face nu numai câte lucruri bune a[tept\m [i n\d\jduim, ci mult mai
multe [i nesfâr[it de mari. De aceea [i Pavel vorbea despre El ca despre
«Cel care poate s\ fac\ mult mai mult decât cele pe care le cerem sau
gândim» (Efes. 3, 20).
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N-ar fi putut oare s\ împiedice de la început ca acei trei copii s\ cad\
în acea încercare (Dan. 3)? Dar aceea a l\sat s\ fie preda]i în mâinile
barbarilor, a l\sat cuptorul s\ fie aprins [i focul s\ urce la o în\l]ime de
nespus, iar furia împ\ratului s\ se aprind\ mai grozav decât cuptorul, a
l\sat ca mâinile [i picioarele lor s\ fie legate cu mult\ str\[nicie [i s\ fie
azvârli]i în foc. {i când to]i care-i priveau au dezn\d\jduit de mântuirea
lor, atunci dintr-o dat\ [i mai presus de orice n\dejde s-a ar\tat facerea de
minuni a marelui Artist Dumnezeu [i a str\lucit cu mult\ covâr[ire. C\ci
focul a fost legat, iar cei lega]i au fost dezlega]i; cuptorul s-a f\cut loc de
rug\ciune, izvor, rou\ [i mai de cinste decât palatele împ\r\te[ti, iar firea
p\rului capetelor lor a biruit acea stihie (focul) care mistuie totul, [i fierul
[i piatra [i e mai tare decât orice materie. {i acolo st\tea în picioare corul
prea armonios al celor sfin]i chemând toat\ creatura la acea minunat\
melodie; c\ci cântau în\l]ând imne de mul]umire pentru c\ au fost lega]i,
pentru c\ au fost ar[i, pentru c\ [i-au pierdut patria, pentru c\ au fost f\cu]i
captivi, pentru c\ li s-a luat libertatea, pentru c\ au ajuns f\r\ patrie, f\r\
cas\, ni[te surghiuni]i, pentru c\ petreceau într-un p\mânt str\in [i barbar;
c\ci acest lucru e propriu sufletului recunosc\tor.

{i dup\ ce r\utatea celor ce se r\zboiau cu ei a mers pân\ la cap\t –
c\ci ce le mai puteau face dup\ moarte? –, dup\ ce atle]ii [i-au împlinit
lupta, dup\ ce le-a fost împletit\ cununa [i le-au fost date premiile [i n-a
mai lipsit nimic pentru gloria lor, atunci iau sfâr[it [i lucrurile cumplite, [i
cel care a aprins cuptorul [i i-a predat unei pedepse atât de mari, el însu[i
devine l\ud\tor [i admirator al acelor sfin]i atle]i [i crainic al lucrurilor
uimitoare f\cute de Dumnezeu [i trimite în toat\ lumea scrisori pline de
multe elogii, povestind cele întâmplate [i f\cându-se crainic al minunilor
uimitoare ale lui Dumnezeu. C\ci cele scrise nu puteau fi suspectate nici
de du[mani pentru c\ el fusese du[man [i vr\jma[ al lor.

Ai v\zut iscusin]a lui Dumnezeu? Ai v\zut în]elepciunea Lui? Ai
v\zut lucrurile Lui paradoxale? Ai v\zut iubirea de oameni [i purtarea Lui
de grij\? A[adar, s\ nu te mai tulburi, nici s\ nu te mai fr\mân]i, ci r\mâi
mul]umindu-I necontenit pentru toate, sl\vindu-L, chemându-L, rugându-L,
implorându-L, chiar dac\ n\v\lesc asupra ta zeci de mii de obliga]ii, zeci
de mii de tulbur\ri, chiar dac\-]i vin în fa]\ furtuni [i toate, nimic din ele
s\ nu te tulbure. C\ci St\pânul nu se las\ întrecut de dificultatea
lucrurilor, chiar dac\ toate s-ar pr\bu[i în distrugerea ultim\. Fiindc\
poate s\ scoat\ pe cei c\zu]i, s\ întoarc\ pe cei r\t\ci]i [i s\ îndrepte pe cei
sminti]i, poate s\ elibereze pe cei plini de zeci de mii de p\cate [i s\-i fac\
drep]i, poate s\ fac\ vii pe cei mor]i [i str\lucitoare cele surpate [i s\
înnoiasc\ cele învechite. C\ci dac\ face s\ existe cele ce nu sunt [i d\ruie
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existen]a celor ce nu se v\d nicicând [i nicicum, cu atât mai mult va
îndrepta cele ce sunt [i devin”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori
c\tre Olimpiada, scrisoarea VII, 2b,c,d-3a, în vol. Scrisori din exil. C\tre
Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\...,
p. 144-146)

„De-am fi de mii de ori în]elep]i, de-am fi mai puternici [i mai tari
decât to]i, n-am putea rezista nici celei mai mici încerc\ri dac\ ne-ar lipsi
ajutorul lui Dumnezeu. Dar pentru ce vorbesc eu de noi, ni[te oameni de
rând, nevrednici de luat în seam\? De-ai fi Pavel sau Petru, de-ai fi Iacov
sau Ioan, f\r\ ajutorul de sus e[ti biruit u[or, te împiedici, cazi!” (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilie la vindecarea sl\b\nogului coborât prin acoperi[, în vol. Omilii
la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\…, p. 276)

„Dumnezeu nu numai c\ nu ne las\ s\ c\dem în încerc\ri mai mari
decât puterile noastre, dar chiar în încerc\rile care vin peste noi pe m\sura
puterilor noastre, chiar în acelea El este lâng\ noi ca s\ ne ajute [i s\ ne
înt\reasc\, dac\ noi mai întâi facem tot ce st\ în puterea noastr\, de pild\,
dac\ suntem râvnitori, dac\ ne punem n\dejdea în El, dac\-I mul]umim,
dac\ primim totul cu îng\duin]\, dac\ r\bd\m. Nu numai în primejdiile
mai mari decât puterile noastre, dar chiar în cele pe m\sura puterilor noastre
avem nevoie de ajutorul de sus dac\ vrem s\ le înfrunt\m curajos”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilie la vindecarea sl\b\nogului coborât prin acoperi[, în vol. Omilii
la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\…, p. 276-277)

 
„Cel ce vrea s\ biruiasc\ ispitele f\r\ rug\ciune [i r\bdare nu le va dep\rta

de la sine, ci mai tare se va încâlci în ele”. (Marcu Ascetul, Despre legea
duhovniceasc\, cap. 189, în Filocalia, vol. I, p. 252)   

 
„Nu e om care în vremea încerc\rii s\ nu se oboseasc\. {i nu este

cineva c\ruia s\ nu i se par\ amar\ vremea în care e ad\pat cu fierea
încerc\rilor. Dar f\r\ acestea nu e cu putin]\ s\ se dobândeasc\ o s\n\tate
puternic\. Îns\ a le r\bda nu st\ în puterea noastr\ (I Cor. 10, 13). C\ci
de unde ar avea vasul de lut puterea s\ opreasc\ curgerea apei, dac\ nu l-ar
înt\ri focul dumnezeiesc? Dac\ ne supunem rugându-ne cu smerenie, cu
dorin]\ neîntrerupt\ [i cu r\bdare, toate le vom primi în Hristos Iisus,
Domnul nostru189”. (Calist [i Ignatie Xanthopol, Metoda sau Cele 100 de capete,
cap. 16, în Filocalia, vol. VIII, p. 53)
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„Nu e cu putin]\ s\ cunoa[tem adev\rul, dac\ nu vin asupra noastr\ ispitele
din îng\duin]\190. Iar primind cineva încredin]area despre aceasta, în]elege
c\ mult\ purtare de grij\ are Dumnezeu pentru om [i c\ nu e om care s\
nu se afle sub purtarea Lui de grij\; [i c\ purtarea Lui de grij\ prive[te în
chip luminos mai ales spre cei ce-L caut\ pe El [i poart\ p\timirile pentru
El, ca [i cum [i-ar îndrepta degetul spre ei”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre
sfintele nevoin]e, cuvântul I, în Filocalia, vol. X, p. 27)

„Dumnezeu îng\duie s\ i se trimit\ încerc\ri pe m\sura lui, ca s\
poat\ purta greutatea lor. {i chiar în încerc\ri se apropie de el cu ajutorul
în chip sim]it, ca s\ aib\ curaj, pân\ se va deprinde încet, încet [i va
dobândi în]elepciunea [i va dispre]ui pe vr\jma[ii lui prin încrederea în
Dumnezeu. C\ci nu e cu putin]\ s\ se în]elep]easc\ f\r\ acestea în luptele
cele duhovnice[ti [i s\ cunoasc\ pe Purt\torul lui de grij\ [i s\ simt\ pe
Dumnezeul lui [i s\ se înt\reasc\ în credin]a în El în chip ascuns, decât
din încerc\rile pe care le-a primit.

Dar când harul vede c\ a început s\ se iveasc\ pu]in în gândul lui p\rerea
de sine [i s\ cugete ceva mare despre sine, îndat\ îng\duie încerc\rilor
venite asupra lui s\ se înt\reasc\, pân\ va cunoa[te sl\biciunea lui [i va
c\uta s\ dobândeasc\ pe Dumnezeu întru smerenie. Iar prin aceasta,
omul vine la m\surile b\rbatului des\vâr[it în credin]a [i n\dejdea Fiului
lui Dumnezeu [i se înal]\ la dragoste. C\ci dragostea lui Dumnezeu se
arat\ minunat\ c\tre om, când acesta se afl\ în mijlocul unor împrejur\ri
ce taie orice n\dejde a lui. În acelea arat\ Dumnezeu puterea Lui care
mântuie[te pe om. Pentru c\ niciodat\ nu cunoa[te omul puterea dumne-
zeiasc\ când se afl\ în tihn\ [i la larg. {i niciodat\ n-a ar\tat Dumnezeu
lucrarea Sa în chip sim]it decât în ]ara lini[tii [i în pustie [i în locuri lipsite
de întâlniri [i de tulburarea ce vine din împreuna locuire cu oamenii”. (Sf. Isaac
Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XIX, în Filocalia, vol. X, p. 101)

189 Tâlcuirea Pr. St\niloae: R\bdarea este din efortul nostru, dar acest efort nu ne-ar fi
cu putin]\ f\r\ ajutorul lui Dumnezeu. Sinergia sau colaborarea omului cu Dumnezeu
are un caracter foarte subtil. Nu st\ pe o parte efortul, pe alta ajutorul dumnezeiesc. În
efortul nostru însu[i se dovede[te prezent ajutorul dumnezeiesc, f\când posibil acest
efort, dar acesta r\mânând totu[i [i efort al nostru. Ne ostenim pentru c\ primim puterea
s\ ne ostenim, dar ne ostenim în mod real. Nu m\ laud cu osteneala mea ca fiind numai
a mea, dar partea mea din ea e cerut\ totu[i de Dumnezeu. (n. s. 74, p. 53)

190 Le îng\duie Dumnezeu pe acestea pentru înt\rirea noastr\ [i pentru folosul nostru
– n.n. 
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„Nu este cineva care s\ nu se întristeze în timpurile de deprindere (de
exercitare). {i nu este cineva c\ruia s\ nu i se par\ amar\ vremea în care
bea fierea încerc\rilor. C\ci f\r\ acestea nu poate ajunge cineva la b\utura
cea tare. Dar a r\bda nu st\ în puterea noastr\. C\ci cum ar putea vasul de
lut s\ ]in\ apa curg\toare, dac\ nu l-ar fi înt\rit focul dumnezeiesc? Toate le
vom lua în Hristos Iisus, Domnul nostru, de I ne vom supune, cerându-le
în smerenie, cu o dorin]\ neîncetat\. Amin”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre
sfintele nevoin]e, cuvântul XLVIII, în Filocalia, vol. X, p. 252)

 
„Dac\ vrei s\ te rogi pentru multe lucruri, odat\ ce Dumnezeu [tie de

care lucruri avem trebuin]\, roag\-te, zicând: «St\pâne, Doamne Iisuse
Hristoase, c\l\uze[te-m\ dup\ voia Ta». Iar de vrei s\ te rogi împotriva
patimilor, zi: «T\m\duie[te-m\, dup\ voia Ta». Iar dac\ te rogi împotriva
ispitelor, zi: «Tu [tii ce-mi este de folos, ajut\ sl\biciunii mele. {i f\ sfâr[it
ispitelor mele dup\ voia Ta»”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 438, în
Filocalia, vol. XI, p. 430)

„Când un potrivnic porne[te s\ h\r]uiasc\ pe cineva, îl împinge s\ se
adreseze unui judec\tor pentru a i se face dreptate. Tot a[a ne face cel ce ur\[te
pe oameni de la început, s\ alerg\m la C\petenia [i Împ\ratul nostru Hristos.
Astfel lupta lui ne este mai mult de folos decât spre pagub\. Acolo unde e
de fa]\ Hristos, lupta vr\jma[ului nu are nici o putere”. (Sf. Ioan, Scrisori
duhovnice[ti, 145, în Filocalia, vol. XI, p. 188)

 
„Întrebare: «Iar de voi ajunge f\r\ voie în încercare, ce s\ fac?»

R\spuns: Arunc\ toat\ grija ta asupra Iubitorului de oameni Dum-
nezeu (I Pt. 5, 7), zicând: «St\pâne, nu ca unul ce are putere am primit s\
m\ aflu în aceast\ împrejurare, ci f\r\ voia mea». De aceea pentru bun\tatea
Ta, [i pentru rug\ciunile tuturor sfin]ilor T\i, nu m\ l\sa s\ tr\dez sfânta
credin]\”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 704 (V. 705), în Filocalia, vol. XI,
p. 627-628)

„Înainte de a veni greut\]ile suflete[ti harul dumnezeiesc îl înt\re[te
pe om, preg\tindu-l pentru încerc\rile care vin, în timp ce în chinurile
trupe[ti [i materiale lucreaz\ diavolul. Aici se încearc\ voin]a omului,
hot\rârea lui [i dragostea pentru Dumnezeu. Dac\ el se lupt\, harul nu va
întârzia s\-l ajute [i s\-l mângâie. Dac\ omul nu dezr\d\cineaz\ patimile,
nu se poate ruga cu lini[te sufleteasc\. Starea de pace a duhului în rug\-
ciune este rezultatul victoriei asupra patimilor. Pacea duhului vine dup\
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chinuri; acestea trezesc omul pentru rug\ciune [i nasc smerenia – cea care
lini[te[te duhul s\u. Atunci omul, înv\]at de greut\]i, se roag\ cu
adev\rat. Harul lui Dumnezeu lucreaz\ cu afec]iune, precum mama îl
înva]\ pe copil s\ p\[easc\, ]inându-l cu amândou\ mâinile; apoi îl las\
dar î[i ]ine mâinile în jurul s\u a[a încât, dac\ se împiedic\, s\-l sprijine [i
s\-l ridice. Iar când înva]\ s\ p\[easc\ pu]in singur, st\ [i-l prive[te [i,
îndat\ ce observ\ c\ alunec\, îl prinde [i-l ocrote[te pân\ când st\ iar\[i
drept. Astfel se poart\ cu noi harul”. (men]iona p\rintele Avramie de la
Athos – sec. XIX)”. (Antonie Ieromonahul, File de Pateric din împ\r\]ia
monahilor: Sfântul Munte Athos, p. 92-93)

 
„Stylianos Kementzetzidis: Nici un fir de p\r nu cade de pe capul celui

pe care îl ap\r\ Dumnezeu. Iar când i se d\ vreo greutate, pentru a se
vedea credin]a, r\bdarea sau m\re]ia virtu]ilor sale, atunci i se pun la
îndemân\ [i mijloacele de a ie[i cu bine la mal”. (Klitos Ioannidis, Patericul
secolului XX, p. 145)
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Crucea necazurilor

De ce pe drumul mântuirii ne pândesc multe necazuri?

 „Sem\nând de bun\voie cele rele [i secerându-le f\r\ de voie, trebuie
s\ ne minun\m de dreptatea lui Dumnezeu”. (Marcu Ascetul, Despre legea
duhovniceasc\, cap. 117, în Filocalia, vol. I, p. 246)

„Necazurile care vin asupra oamenilor sunt roadele p\catelor proprii.
Iar dac\ le r\bd\m prin rug\ciune, ne vom bucura iar\[i de venirea
lucrurilor bune”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc
prin fapte, cap. 9, în Filocalia, vol. I, p. 255)

 
„Necazurile încerc\rilor sunt aduse peste unii pentru [tergerea

p\catelor s\vâr[ite, peste al]ii pentru a celor ce le s\vâr[esc acum [i iar\[i,
peste al]ii, pentru oprirea celor ce vor avea s\ le fac\. Dar afar\ de acestea
mai sunt [i cele ce vin pentru dovedire, ca, de pild\, cele venite asupra lui
Iov”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste, suta a doua, cap. 45,
în Filocalia, vol. II, p. 77) 

„Cel ce a p\c\tuit nu poate sc\pa de judecata viitoare f\r\ s\ rabde aici
osteneli de bun\voie sau necazuri f\r\ de voie”. (Sf. Maxim M\rturisitorul,
Capete despre dragoste, suta a doua, cap. 66, în Filocalia, vol. II, p. 80) 

„Presupune c\ Domnul zice c\tre tine: «Am luat pentru o vreme de la
tine darul acesta [i acela, de care socoteai c\ mintea ta e plin\ [i se poate
odihni, [i ]i-am dat în locul lor darul acesta [i acela, de acela[i pre]. Tu
îns\, gândindu-te la cele luate [i neprivind la cele date în locul acelora, e[ti
posomorât [i îndurerat, [i te tope[ti de întristare. Dar întristat de mine, tu
îmi produci bucurie. C\ci eu întristez spre folos, urm\rind mai degrab\ s\
mântuiesc, decât s\ pierd pe cel ce l-am socotit s\-mi fie fiu»”. (Ioan
Carpatiul, Capete de mângâiere, cap. 38, în Filocalia, vol. IV, p. 135)

„{i de ce vin acestea (necazurile – n.n.)? Ca s\ afli c\ e[ti în afara c\ii
lui Dumnezeu [i ai p\r\sit-o pe ea191. {i tu nu voie[ti s\ umbli pe calea
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sfin]ilor, ci voie[ti s\-]i preg\te[ti ]ie alt\ cale, ca s\ umbli pe ea f\r\ p\timire?”
(Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul IV, în Filocalia,
vol. X, p. 42)

„Nu e cu putin]\ ca atunci când umbl\m în calea drept\]ii s\ nu ne
întâmpine mâhnirea [i ca trupul s\ nu sufere de boli, de dureri [i s\ r\mân\
neclintit, dac\ dorim s\ vie]uim în virtute. Omul care vie]uie[te dup\ voia
sa, sau cu pizm\, sau în cele spre pierzarea sufletului, sau în altceva din
cele ce-l vat\m\, are osând\. Dar când umbl\ în calea drept\]ii [i-[i face
drumul c\tre Dumnezeu [i câ[tig\ pe mul]i f\cându-i asemenea lui, dac\
îl întâmpin\ vreun lucru din acestea nu se cuvine s\ se abat\ de la ea, ci
trebuie s\-l primeasc\ cu bucurie, f\r\ iscodire, [i s\ mul]umeasc\ lui Dumnezeu
c\ i-a trimis lui harul acesta, [i c\ s-a învrednicit s\ cad\ pentru El într-o
încercare [i s\ se fac\ p\rta[ p\timirilor proorocilor, apostolilor [i celor-
lal]i sfin]i. C\ [i ace[tia au r\bdat de dragul acestei c\i, necazuri, fie de la
oameni, fie de la draci, fie de la trup. C\ nu se întâmpl\ s\ vin\ acestea
f\r\ încuviin]area [i f\r\ îng\duin]a lui Dumnezeu, ci-i vin ca s\ i se fac\
prilejuri spre dreptate. Pentru c\ nu e cu putin]\ ca Dumnezeu s\ fac\ pe
cel ce dore[te s\ fie cu El, s\ lucreze cele bune, decât dac\ îi aduce
încerc\ri pentru adev\r. {i nu e cu putin]\ ca acesta s\ se fac\ vrednic de
m\rirea lui Dumnezeu, dac\ nu intr\ la ea prin ispite; [i nu se bucur\ de
ea, f\r\ darul lui Hristos. Aceasta o m\rturise[te sfântul Pavel, ar\tând c\
lucrul acesta este a[a de mare, încât îl socote[te dar (harism\). C\ci e mare
lucru s\ fie cineva preg\tit s\ p\timeasc\ pentru n\dejdea în Dumnezeu
(Fil. 1, 19). C\ci zice: «Aceasta ni s-a dat nou\ de la Dumnezeu, ca nu
numai s\ credem în Hristos, ci [i s\ p\timim pentru El». Tot a[a a scris
sfântul Petru în Epistola lui (I Pt. 3, 14): «Când p\timi]i pentru dreptate,
sunte]i ferici]i c\ v\ face]i p\rta[i p\timirilor lui Hristos». Drept aceea,
când te afli la l\rgime s\ nu te bucuri, iar când te afli în necazuri, s\ nu te
întristezi, [i s\ nu le socote[ti pe acestea ca str\ine de calea lui Dumnezeu.
C\ci pe calea Lui se umbl\ din veac [i din neam în neam prin cruce [i
moarte”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul IV, în
Filocalia, vol. X, p. 41-42)

191 Avem în fa]\ dou\ c\i: calea binelui, a virtu]ii, calea drept\]ii [i a sfin]eniei [i calea
r\ului. Dumnezeu ne las\ s\ alegem. Dac\ noi alegem calea cea rea, ne avertizeaz\ printr-
un necaz, încercare sau boal\ c\ nu am ales bine, c\ nu suntem pe drumul mântuirii.
Pentru noi cei p\c\to[i, necazurile acestea sunt cur\]itoare de p\cate, de r\u – n.n. 
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„Cei ce doresc lucrurile veacului acestuia care se destram\ str\bat va-
lurile înfrico[\toare ale m\rii [i îndr\znesc s\ porneasc\ pe c\ile aspre [i
totu[i nu voiesc s\ [tie c\ exist\ o oboseal\ în lucrurile acestea [i o
întristare în cele ce vor s\ le fac\. {i noi ne interes\m în tot locul despre
tihn\. Dar dac\ voim în tot timpul s\ pornim pe drumul r\stignirii, s\ în-
]elegem c\ orice greutate e mai u[oar\ ca aceasta. 

Sau oare este cineva care nu e încredin]at cu des\vâr[ire c\ nimeni n-a
ob]inut vreodat\ biruin]a în r\zboi, c\ n-a primit cununa near\tat\, c\ n-a
ajuns la împlinirea acestei dorin]e, care e dintre cele vrednice de laud\, sau
n-a slujit vreunui lucru din cele dumnezeie[ti, sau n-a dobândit vreo
virtute din cele vrednice de laud\, dac\ n-a dispre]uit mai întâi necazurile
[i n-a alungat din apropierea sa gândul care-l mân\ spre tihn\ [i care na[te
trând\via, pregetarea [i frica, din care vine mole[eala în toate?” (Sf. Isaac Sirul,
Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XIX, în Filocalia, vol. X, p. 104)

„Nu [tii c\ «multe sunt necazurile drep]ilor?» (Ps. 33, 19); [i c\ în ele
se probeaz\ omul ca aurul în foc? Deci dac\ suntem drep]i, s\ primim s\
fim cerca]i în necazuri. Iar de suntem p\c\to[i, s\ le r\bd\m ca unii ce suntem
vrednici de ele. C\ci încercarea lucreaz\ (produce) r\bdare (Rom. 5, 4)”.
(Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 31, în Filocalia, vol. XI, p. 53) 

 
„Când î]i vine vreo întâmplare care-]i pricinuie[te necaz, cerceteaz\

dac\ gândul te mustr\ pentru ceva din ceea ce ]i se întâmpl\. {i dac\ nu te
mustr\, întâmplarea ]i-a venit spre cercare. {i aceasta este voia lui Dum-
nezeu. Dar de afli c\ gândul te mustr\ pentru ceva legat de întâmplare,
necazul ]i-a venit prin îng\duin]a lui Dumnezeu spre îndreptare (prin mustrare).
Dar amândou\ sunt folositoare omului”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 416,
în Filocalia, vol. XI, p. 453)

„Uneori se întâmpl\ omului petrecere bun\ [i cinste în pu]in\ vreme,
dar s\ nu ne lipim de acestea. Iar dup\ scurt timp ni se întâmpl\ necazuri,
dar s\ nu ne întrist\m, c\ darul lui Dumnezeu este cu noi. Precum socote[te
Dumnezeu cu darul S\u, s\ ne pedepseasc\ sau s\ ne miluiasc\ pe noi”.
(Sf. Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, p. 153)

 
„... nu vine nici un necaz omului decât de la cele de sus, din partea lui

Dumnezeu, pentru a-l încerca [i pentru a-i pedepsi p\catele; [i cel care nu
cuget\ la acest gând nu crede c\ Dumnezeu e un judec\tor drept”.
(Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor pustiei, p. 137-138) 
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„Odat\ a venit la p\rintele192 un om tulburat [i i-a spus:
– P\rinte, au venit peste mine multe necazuri [i nu le mai pot r\bda.

D\-mi un cuvânt de folos. 
– Nu te tulbura, frate, a zis b\trânul. Vezi scârbele acestea? Iat\, pe

aici a p\[it Hristos. Pe aici au trecut Sfântul Ioan Botez\torul, Sfin]ii Apostoli,
sfin]ii mucenici [i to]i p\rin]ii. Pe aici se cade s\ trecem [i noi, cei care urm\m
lui Hristos. C\ nu este alt\ cale de mântuire. Nu putem dobândi bucuria
mântuirii, pân\ nu gust\m mai întâi din paharul suferin]ei [i al necazurilor
vie]ii”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 657)

Necazurile mântuitoare [i cele pierz\toare

„... cel ce n-a lep\dat împ\timirea dup\ cele materiale va avea pururea
necaz, o dat\ ce a p\r\sit lumea [i se afl\ în Hristos, Care a biruit lumea
patimilor [i d\ruie[te toat\ pacea. C\ci cel ce n-a lep\dat împ\timirea
dup\ cele materiale va avea pururea necaz, schimbându-[i înclin\rile voii
deodat\ cu cele ce se schimb\ prin firea lor. Dar cel ce a ajuns în Hristos
nu se va mai resim]i în nici un fel de schimbarea [i stricarea celor materiale.
De aceea zice Domnul: «Acestea le-am gr\it vou\, ca în Mine pace s\ ave]i.
În lume necazuri ve]i avea; dar îndr\zni]i, Eu am biruit lumea» (In. 16, 33).
Cu alte cuvinte: În Mine, Cuvântul virtu]ii, ave]i pace, izb\vi]i fiind de
vârtejul [i de tulburarea produse de patimi [i de lucrurile materiale; dar în
lume, adic\ în împ\timirea dup\ cele materiale, ave]i necazuri, pentru
schimbarea [i stricarea neîncetat\ a lor. C\ci necazuri au amândoi: atât cel
ce s\vâr[e[te virtute, pentru osteneala [i durerea împreunat\ cu ea, cât [i
cel ce iube[te lumea, pentru nedobândirea statornic\ a celor materiale.
Dar cel dintâi are necazuri mântuitoare; iar cel de-al doilea, necazuri stri-
c\toare [i pierz\toare. Amândurora le este Domnul u[urare: celui dintâi
pentru c\-l odihne[te în Sine de ostenelile virtu]ii, ridicându-l la contem-
pla]ie prin nep\timire; celui de-al doilea pentru c\-i smulge împ\timirea
dup\ cele stric\cioase, prin poc\in]\”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete gnostice
(sau teologice), suta a doua, cap. 95, în Filocalia, vol. II, p. 203-204)

Necazurile – rostul lor

„Scriptura obi[nuie[te s\ pun\ cele rele înaintea celor bune, pentru c\
bucuria este mai pl\cut\ când vine dup\ necazuri: «Eu voi ucide, spune
Dumnezeu, [i Eu voi face viu» (Deut. 32, 39). Binefacerea vine în rândul

192 E vorba de P\rintele Protosinghel Nicodim M\ndi]\ (1889-1975), de la M\n\sti-
rea Agapia, care a rostit [i aceast\ minunat\ butad\ – n.n. 



230 Diac. Lect. Dr. C\t\lin VATAMANU

al doilea, dup\ pedeaps\. Voi bate, dar Eu voi vindeca (Deut. 32, 39). El
te face s\ suferi, dar tot El î]i ia suferin]a; te-a lovit, dar mâinile Lui te-au
vindecat. Ne d\ mai întâi cele rele, pentru ca harurile s\ fie durabile [i s\
ne str\duim s\ p\str\m cele ce ne-a dat”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la

Psalmi, Omilia la Psalmul XXIX, IV, în PSB, vol. 17, p. 241)

„Furtuna m\rii pune la încercare [i verific\ pe c\pitanul cor\biei,
stadionul pe atlet, lupta pe general, nenorocirea pe omul tare la suflet, ispita
pe cre[tin”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a VIII-a, V, în PSB,
vol. 17, p. 428)

„Într-adev\r folosindu-se de dreptate [i de mil\ ca de ni[te cântare [i
m\suri, iubitorul de oameni, când vede c\ cineva a întrecut m\sura iubirii
Sale prin mul]imea nelegiuirilor lui, împiedic\ cu meritat\ pedeaps\
repetarea lor mai departe”. (Fericitul Teodoret, Episcopul Cirului, Istoria

Bisericeasc\, Cartea a V-a, 1, 1, în PSB, vol. 44, p. 199) 

„Cel ce cunoa[te adev\rul nu se împotrive[te necazurilor care vin
asupra lui. C\ci [tie c\-l conduc pe om spre frica lui Dumnezeu”. (Marcu
Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 150, în
Filocalia, vol. I, p. 269)

„Toate câte ni se întâmpl\ spre necinstirea noastr\, fie de la oameni,
fie de la draci ni se întâmpl\ prin judecata cea dreapt\ a lui Dumnezeu, cu
bun rost (prin iconomie), spre smerirea mândriei de[arte a sufletelor
noastre. C\ci scopul cârmuirii lui Dumnezeu, în ce prive[te via]a noastr\,
e s\ fim pururea smeri]i [i s\ nu cuget\m despre noi ceea ce nu trebuie s\
cuget\m, ci s\ cuget\m spre a ne în]elep]i prin cump\tare; nici s\ nu ne
închipuim lucruri mari despre noi, ci s\ c\ut\m spre El [i s\-I urm\m, dup\
putin]\, fericita smerenie. C\ci a fost blând [i smerit cu inima. A[a
dore[te s\ ne facem [i noi Cel ce a r\bdat pentru noi moartea nedreapt\ [i
de ocar\. C\ci nimic nu iube[te El a[a de mult [i nu este atât de folositor
pentru orice virtute, [i în stare s\ ne înal]e din gunoiul patimilor, ca blân-
de]ea, smerenia [i dragostea c\tre aproapele. Dac\ nu le avem pe acestea
când s\vâr[im virtutea, de[art\ e toat\ lucrarea noastr\ [i toat\ osteneala
nevoin]ei e nefolositoare [i neprimit\”. (Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300

de capete despre f\ptuire, suta întâi, cap. 55, în Filocalia, vol. VI, p. 224-225)
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„În lume necazuri ve]i avea; dar îndr\zni]i.
Eu am biruit lumea”

„Dar (Hristos) mai spune [i altceva: «În lume necazuri ve]i avea; dar
îndr\zni]i. Eu am biruit lumea» (In. 16, 33). Dac\ ar vrea cineva s\ spun\
aceasta mai simplu, ar putea spune a[a: Hristos S-a ar\tat mai presus [i
mai puternic decât tot p\catul [i decât orice necaz din lume. Iar deoarece
l-a biruit, va da [i celor încerca]i din pricina Lui puterea s\ biruiasc\. Iar
dac\ ar voi cineva s\ arate o înv\]\tur\ mai subtil\, s\ spun\ aceasta:
Precum am învins stric\ciunea [i moartea, pentru c\ Hristos a înviat ca
om din pricina noastr\ [i pentru noi, f\când învierea Sa începutul
st\pânirii asupra mor]ii; [i precum puterea acestui fapt a trecut [i la noi,
deoarece Cel ce a biruit era dintre noi, întrucât S-a ar\tat ca om; [i
precum am biruit p\catul, el fiind omorât în Hristos ca în primul Care
ne-a comunicat [i nou\, ca neam al S\u, acest bine, la fel trebuie s\
îndr\znim s\ credem c\ [i noi vom birui lumea, fiindc\ a biruit-o Hristos,
ca om, f\cându-Se pentru noi început, u[\ [i cale prin firea omeneasc\
spre aceasta. C\ci cei c\zu]i [i birui]i odinioar\ am biruit, deoarece Cel ce
era ca noi a biruit pentru noi. Fiindc\, dac\ ar fi biruit ca Dumnezeu
pentru noi, aceasta nu ar fi fost nimic; dar, fiindc\ a biruit ca om, noi am
biruit în El. C\ci S-a ar\tat nou\ din cer un al doilea Adam, dup\
Scripturi (I Cor. 4, 5)193. Precum deci am purtat chipul celui p\mântesc
[i, dup\ asem\narea aceluia, am c\zut sub jugul p\catului, a[a vom purta
[i chipul Celui ceresc, adic\ al lui Hristos, biruind tirania p\catului [i
necazurile lume[ti, c\ci le-a biruit Hristos”. (Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu
la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Unsprezecea, Cap. 2, în PSB, vol. 41,
p. 1007)

„Astfel a devenit Pavel str\lucit, fiindc\ a suferit cu b\rb\]ie din partea
celor potrivnici, ce-l invidiau; în acela[i fel [i Iov a trecut prin multe
necazuri, [i Ieremia prin aruncarea în groapa cu tin\, în acela[i chip [i Noe
prin potop, la fel Abel din invidie, astfel [i Moise prin iudeii pâng\ri]i cu
sânge, astfel Elisei, [i fiecare dintre ace[ti b\rba]i mari, nu de la lini[te [i
dezmierd\ri au c\p\tat cununile str\lucitoare, ci de la scârbe [i ispite.

193 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Al doilea Adam S-a ar\tat din cer, pentru c\ Subiectul sau
ipostasul firii omene[ti a venit acum din cer. În El eram [i suntem [i noi, care voim
aceasta. Având firea noastr\, este unit prin ea cu noi, este Subiectul fundamental al ei.
(n. s. 1894, p. 1007).
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Pentru care [i Domnul Iisus Hristos, [tiind c\ numai necazul aduce
laud\, le zicea ucenicilor S\i, spre în]elep]ire [i îmb\rb\tare: «În lume
necazuri ve]i avea; dar îndr\zni]i, Eu am biruit lumea»”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia III,
p. 55)

 
„– Ce mai faci p\rinte Damian194? Iar b\trânul, oprindu-se pu]in din

lucru, i-a r\spuns:
– P\rinte Nicodim, «întru necaz m-am desf\tat» (Ps. 117, 5). Dac\

avem pace [i bucurie cu darul lui Dumnezeu, în orice fel de ispite [i necazuri
s\ îndr\znim, c\ nu ne vom ru[ina”. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul
românesc, p. 622)

Îng\duirea necazurilor de c\tre Dumnezeu

„Încercarea sufletului cu diferite necazuri se face cu îng\duin]a lui
Dumnezeu, ca s\ se arate tuturor sufletele care iubesc cu adev\rat pe
Domnul. Este un semn distinctiv faptul de a trece prin u[a cea strâmt\ a
încerc\rilor [i necazurilor; pentru c\ patriarhii, profe]ii, apostolii [i martirii
de totdeauna, prin acestea se fac binepl\cu]i lui Dumnezeu”. (Sf. Macarie
Egipteanul, Alte [apte omilii, Cuvânt despre libertatea min]ii, 13, în PSB,
vol. 34, p. 341)

„Atât de iscusit este St\pânul nostru! Îng\duie s\ se îngr\m\deasc\
necazurile pe capetele noastre; dar când s-au îngr\m\dit mai multe,
atunci împr\[tie furtuna, face vreme bun\ [i schimb\ lucrurile cu totul,
ar\tându-ne marea Lui putere”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere,
omilia XXXII, VIII, în PSB, vol. 21, p. 424)

 
„... s\ nu ne descuraj\m niciodat\ în necazuri, nici s\ ne nec\jim

urmând gândurile noastre, ci s\ ar\t\m mult\ r\bdare, hr\ni]i de n\dejde,
[tiind c\ St\pânul nostru Cel iscusit, chiar dac\ ne las\ s\ încerc\m
necazurile, totu[i nu ne trece cu vederea, ci vrea s\ ne încununeze str\lucit
luptele noastre. A[a au str\lucit to]i sfin]ii. De aceea [i apostolii ziceau: «Prin
multe necazuri trebuie s\ intr\m în împ\r\]ia lui Dumnezeu» (Fap. 14, 22).
Însu[i Hristos spunea ucenicilor S\i: «Cei care vor s\ tr\iasc\ evlavios în
Hristos, vor fi prigoni]i» (II Tim. 3, 12). S\ nu ne mir\m, nici s\ ne
sup\r\m, ci cu toat\ b\rb\]ia [i r\bdarea s\ suferim necazurile care vin

194 Se face referire la monahul Damian }âru de la M\n\stirea Secu-Neam] (1892-
1964) – n.n.
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peste noi! S\ nu ne uit\m la necazuri, ci la câ[tigul pe care-l culegem aici.
C\ negu]\toria duhovniceasc\ este aceasta. {i dup\ cum cei care vor s\
adune bani, cei care se îndeletnicesc cu negu]\toria, nu-[i pot m\ri astfel
averea decât îndurând pe uscat [i pe mare multe primejdii – c\ trebuie
neap\rat s\ înfrunte atacurile tâlharilor [i ale pira]ilor – [i totu[i sunt gata
s\ înfrunte aceste primejdii cu drag\ inim\, c\ n\dejdea câ[tigului îi face
s\ nu ]in\ seam\ de primejdii – tot a[a [i noi, gândindu-ne la negu]\toria
noastr\ cea duhovniceasc\ [i la bog\]ia pe care o strângem de pe urma
necazurilor, se cuvine s\ ne bucur\m [i s\ ne veselim, s\ nu ne uit\m la
cele ce se v\d, ci la cele ce nu se v\d…”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la
Facere, omilia XLIII, V, în PSB, vol. 22, p. 297-298)  

„C\ci precum t\ria în lupt\ dovede[te b\rb\]ia celui ce o poart\, a[a
cel tare [i viteaz în puterea de-a dobândi virtutea pl\cut\ lui Dumnezeu se
dovede[te în chip str\lucit [i cunoscut [i în mod vrednic de toat\ lauda în
puterea de-a suporta ostenelile [i durerile încerc\rilor. De fapt ucenicul
Mântuitorului ne-a încredin]at c\ unul ca acesta este cu totul bine pl\cut,
zicând: «Fericit este cel ce rabd\ necazul, c\ f\cându-se probat, va lua
cununa vie]ii» (Iac. 1, 22). Iar cei ce au ajuns la atâta t\rie [i au primit
aceast\ vestit\ slav\, zic: «Ne-ai probat, Dumnezeule, ne-ai l\murit în
foc, precum se l\mure[te argintul. Pus-ai necazuri pe spatele noastre.
Ridicat-ai oameni peste capetele noastre. Am trecut prin foc [i prin ap\;
dar ne-ai scos la odihn\» (Ps. 65, 10-12). {i osteneala sfâr[e[te în desf\-
tare [i necazurile l\rgesc celor ce lupt\ viteje[te calea dreapt\. C\ci
Cunosc\torul celor ascunse, adic\ Dumnezeu, [tie toate înainte de a se
face. «Toate sunt goale [i descoperite pentru El» (Evr. 4, 13). Dar
a[teapt\ sfâr[itul lucrurilor [i t\ria în timp a celor încerca]i, ca s\ se arate
nu numai lui Dumnezeu vrednici de încunun\ri, în temeiul pre[tiin]ei
Lui, ci s\-i laude [i îngerii [i oamenii ca pe unii ce s-au ar\tat tari [i au
ob]inut m\rturia virtu]ii prin înse[i faptele lor. De aceea [i fericitul Pavel
zice despre sine [i despre al]i sfin]i care s-au luptat bine [i au biruit, c\ «s-au
f\cut priveli[te lumii [i îngerilor [i oamenilor» (I Cor. 4, 9)”. (Sf. Chiril al
Alexandriei, Glafire la Ie[ire, Cartea a Treia a Glafirelor la Ie[ire, 1, în PSB,
vol. 39, p. 335)

„Nici un r\u nu este atât de mare ca pofta cea smintit\; [i când zic
smintit\, în]eleg [i dezmierdarea [i slava de[art\, [i st\pânirea, [i, în fine,
toate câte sunt peste trebuin]a fireasc\ a omului. {i, într-adev\r, un om de
felul acesta, cu o via]\ mole[it\ [i desfrânat\, s-ar p\rea la prima vedere c\
este cel mai fericit dintre muritori, îns\ el este mai nefericit decât to]i,
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fiindc\ a introdus în sufletul s\u ni[te st\pâni r\i [i tirani, care îl muncesc
neîncetat [i-l duc la ru[inoas\ [i sigur\ pierzanie.

De aceea Dumnezeu a f\cut via]a noastr\ anevoioas\, ca s\ ne scape
de acea sclavie [i s\ ne îndrepte spre o libertate curat\. De aceea ne-a
amenin]at [i cu osânda, [i a dispus ca r\stimpul vie]ii noastre s\ fie înto-
v\r\[it de dureri [i de osteneli, strângând [i pecetluind bine u[ur\tatea
min]ii noastre. Astfel [i iudeii, când erau lega]i cu lutul [i cu c\r\mizile,
erau blânzi [i supu[i, [i chemau pe Dumnezeu necontenit în ajutorul lor,
iar dup\ ce au câ[tigat libertatea, ve[nic cârteau [i înt\râtau pe St\pân, [i
singuri [i-au provocat o mul]ime de rele. «Dar – zici tu – ce ai putea
spune de cei ce de multe ori din cauza necazurilor se abat de la rele?». C\
abaterea aceea nu se desprinde din necazuri, ci din sl\biciunea lor. Dac\
cineva are un stomac bolnav în a[a grad, c\ n-ar putea primi doctoria cea
amar\ ce l-ar putea lecui, fiindc\ l-ar putea îmboln\vi [i mai tare, atunci
noi nu învinov\]im doctoria, ci boala stomacului. Tot a[a [i aici învino-
v\]im u[ur\tatea judec\]ii unor asemenea oameni.

Cel ce se abate la rele din cauza necazurilor, cu atât mai mult va c\dea
în ele din cauza lini[tii pe care ar avea-o, fiindc\ dac\ el fiind legat – c\ci
a[a este necazul – [i cade, cu atât mai mult va c\dea fiind dezlegat; dac\
strâmtorat din toate p\r]ile [i înc\ se abate, apoi cu atât mai mult când nu
este legat cu nimic [i slobod”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola
c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia IX, p. 160-161)

„«{i [tim, zice, c\ celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucreaz\
spre bine». Când Apostolul zice «toate», prin aceast\ expresie el nume[te
[i pe cele ce se par cu anevoie de primit, [i pe cele ce ne întristeaz\. «Chiar
necazul de ar veni, chiar s\r\cia, chiar închisoarea, chiar foamea sau
moartea, sau orice altceva, puternic este Dumnezeu de a le întoarce pe
acestea în bine, fiindc\ [i aceasta atârn\ de puterea Lui cea negr\it\, ca pe
cele anevoioase s\ le fac\ u[oare [i s\ vin\ în ajutorul nostru». De aceea
nici n-a zis el «c\ celor ce iubesc pe Dumnezeu nu li se va întâmpla nici
un r\u, ci li se lucreaz\ toate spre bine», adic\ El va întrebuin]a chiar [i
relele spre izbânda celor persecuta]i, ceea ce este cu mult mai însemnat
decât de a împiedica relele ca s\ nu vin\, sau de a le nimici când au venit
deja. Aceasta a f\cut-o El [i cu cei trei tineri arunca]i în cuptorul din
Babilon, c\ci nici n-a împiedicat de a c\dea în el cei trei tineri, [i nici dup\
ce au c\zut n-a stins v\paia focului, ci a l\sat-o s\ ard\, iar tocmai prin
aceasta i-a f\cut mai minuna]i”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola
c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia XV, p. 288)
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„Toate acestea sunt îng\duite de Dumnezeu pentru cercarea noastr\,
iar nu pentru biruirea noastr\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuiri la Epistola
a doua c\tre Corinteni, omilia IX, p. 93)

„Nenorocirea [i necazul sunt leg\turi de nedezlegat, înt\rire a
dragostei, dobândire a smereniei [i evlaviei. Ascult\-l pe David când zice:
«Bine este mie c\ m-ai smerit, ca s\ înv\] îndrept\rile Tale» (Ps. 118, 71);
sau pe alt prooroc care spune: «Bine este omului s\ poarte un jug din
tinere]ile lui» (Plg. 3, 27); [i înc\: «Fericit este omul pe care îl vei certa,
Doamne, [i din legea Ta îl vei înv\]a pe el» (Ps. 93, 12); sau pe altul care
zice: «Când vrei s\ te apropii s\ sluje[ti Domnului Dumnezeu, g\te[te-]i
sufletul spre ispit\» (Sir. 2, 1).

Dar [i Hristos spunea ucenicilor S\i: «În lume necazuri ve]i avea; dar
îndr\zni]i» (In. 12, 33); [i iar\[i: «Voi ve]i plânge [i v\ ve]i tângui. Iar lumea
se va bucura (In. 16, 20); de asemenea: «{i strâmt\ este poarta [i îngust\
este calea».

Ai v\zut cum pretutindeni laud\ El necazul [i suferin]a? Cum peste
tot o arat\ ca fiind necesar\ nou\? Dac\ în luptele exterioare nimeni nu ar
putea dobândi cununa f\r\ necaz, adic\ dac\ nu va suferi oboselile [i lipsurile
de mâncare, dac\ nu va l\sa de-o parte legea dietei, [i, în sfâr[it, dac\ nu
se va îngr\di pe sine cu privegherea [i cu mii de alte m\suri de ap\rare,
atunci cu atât mai mult în luptele duhovnice[ti”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la Epistola c\tre Filipeni, omilia a XVI-a, p. 279)

„De aceea [i Dumnezeu î]i trimite necazuri, pentru ca s\ te înve]i a
r\bda. Când deci de la început ne înv\]\m a r\bda [i nu ne împu]in\m, la
urm\ sl\be[te suferin]a, ca fiind totul izbândit”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Comentariile sau explicarea Epistolei c\tre Tit, omilia VI, în vol. Comentariile
sau explicarea Epistolei a doua c\tre Timotei …, p. 191)

„De vreme ce a]i p\timit atâtea rele, poate c\ crede]i c\ v-a p\r\sit
Dumnezeu, sau c\ v\ ur\[te? Dac\ n-a]i fi p\timit, atunci ar fi trebuit s\
b\nui]i. C\ dac\ bate pe tot fiul pe care îl prime[te, apoi desigur c\ cel ce
nu este b\tut, nu poate fi fiu”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau
Explicarea Epistolei c\tre Evrei, omilia XXIX, p. 343)

„Oricine se expune la lupt\ nu poate n\d\jdui coroana f\r\ ran\. A[adar,
[i tu întreprinde lupta contra diavolului, nu c\uta o via]\ lini[tit\ [i pl\cut\.
Dumnezeu ne-a f\g\duit fericirea [i gloria nu în aceast\ lume, ci în via]a
viitoare. Când deci o fapt\ bun\ f\cut\ de tine sau de altul, nu e s\vâr[it\
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decât prin necazuri, bucur\-te [i te vesele[te, pentru c\ aceste necazuri
sunt amanetul unei r\spl\tiri mai îmbel[ugate. Nu te descuraja, nu te
înmuia, ardoarea ta, departe de a sl\bi din cauza piedicilor, s\ creasc\ [i s\
se însufle]easc\ mai mult. Chinui]i, uci[i cu pietre, b\tu]i cu vergi,
totdeauna în închisori, apostolii predicau cu cea mai mare c\ldur\ chiar în
mijlocul pericolelor. {i Sfântul Pavel este v\zut predicând, înv\]ând,
botezând, în închisoare, în fiare, la judecat\, în naufragii, în mijlocul
furtunilor, în nenum\rate pericole. Imit\ pe aceste persoane sfinte [i când
ai întreprins lucruri bune, nu le p\r\si, nu renun]a la ele, cu toate piedicile
ce diavolul face s\ se iveasc\. Tu ai suferit poate un naufragiu ducând o
sum\ de bani pentru s\raci; dar Sfântul Pavel, ducând la Roma Evanghelia,
mai pre]ioas\ decât tot aurul [i argintul lumii, n-a suferit însu[i un
naufragiu, n-a suferit mii de nenorociri? {i însu[i a ar\tat acestea, zicând:
«... am voit s\ venim la voi [i ne-a împiedicat Satana» (I Tes. 2, 18).
Dumnezeu a îng\duit toate aceste piedici pentru a face s\ str\luceasc\
mai mult puterea Sa, pentru a ar\ta c\, cu toate piedicile f\cute de diavol,
predica cuvântului s\u se r\spândea pretutindeni [i f\cea, f\r\ încetare,
noi progrese. Astfel, Sfântul Pavel mul]umea lui Dumnezeu în tot lucrul,
pentru c\ [tia c\ nenorocirile îl f\ceau mai pl\cut lui Dumnezeu; cu cât el
vedea n\scându-se greut\]i, cu atât îndoia zelul. A[adar, dac\ am fost
în[ela]i în pioasele noastre întreprinderi s\ nu fie decât un motiv pentru a
întreprinde altele; [i s\ nu zicem, pentru ce Dumnezeu a îng\duit piedici?
El le-a îng\duit ca s\-]i procure o ocazie de a ar\ta iubirea ta pentru El [i
zelul t\u. Cu cât cineva iube[te, cu atât dore[te a face ceea ce place celui iubit”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia I, p. 29-30)

„C\ci aceste dou\ ne-a vestit Hristos: suferin]\ [i izb\vire, osteneli [i
cununi, sudori [i r\splat\, întrist\ri [i bucurii; întrist\rile le-a pus în via]a
de aci, iar bucuriile le-a amânat pentru via]a viitoare, ar\tând în acela[i
timp c\ nu am\ge[te pe oameni, [i totodat\ voind s\ mai u[ureze
greutatea necazurilor (omene[ti) chiar prin rânduiala lor. Cel ce am\-
ge[te, î]i pune înainte mai întâi cele pl\cute [i pe urm\ aduce pe cele
dureroase. Ce vreau s\ spun? Ho]ii adesea când vor s\ r\peasc\ pe copiii
mici, nu îi sperie în b\t\i [i lovituri la început, ci îi momesc cu pl\cinte,
dulciuri [i alte lucruri, de care de obicei se bucur\ vârsta copil\reasc\,
pentru ca, fiind ademeni]i cu asemenea bun\t\]i [i pierzându-[i libertatea
lor, s\ ajung\ în cea mai mare primejdie. P\s\rarii [i pescarii tot a[a
ademenesc p\s\rile [i pe[tii, întinzând înaintea lor hrana cu care se de-
prinseser\ [i le era cea mai drag\, acoperind astfel la]ul. A[a c\ apuc\tura
în[el\torilor e s\-]i întind\ mai înainte cele pl\cute, apoi mai târziu s\-]i
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dea cele întrist\toare, pe când cei care te iubesc [i-]i vor binele fac tocmai
dimpotriv\. Cel pu]in p\rin]ii fac de-a-ndoaselea decât ho]ii de sclavi;
când trimit copiii la [coal\, le pun supraveghetori, îi amenin]\ cu b\taie,
bag\ spaima în ei, [i, dup\ ce au trecut astfel vârsta crud\ de au ajuns
oameni în toat\ firea, le dau pe mân\ ranguri, st\pânire, desf\tare [i toat\
bog\]ia lor. A[a se poart\ [i Dumnezeu: nu ca ho]ii de sclavi, ci ca p\rin]ii
iubitori”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Predicile despre statui, Partea a II-a, predica
a XVI-a, p. 110-111)    

 
„Pentru ce îng\duie[te El, ca noi s\ fim cerceta]i de necazuri, [i

pentru ce nu se gr\be[te El cu ajutorul s\u? Pentru ce se întâmpl\ aceasta?
Pentru ca noi totdeauna s\ n\zuim la Dânsul, la El s\ cerem ajutor, la El
s\ ne adres\m, [i pururi s\-L chem\m spre mântuire întru nevoile noastre.
De aceea las\ El s\ vin\ asupra noastr\ durerile trupului, nerodirea, scum-
petea [i tot felul de nevoi, pentru ca prin aceste necazuri mai strâns s\ ne
leg\m cu Dânsul, [i a[a prin nenorocirea cea vremelnic\ s\ ajungem la
fericirea cea ve[nic\. Pentru aceea [i pentru aceste necazuri trebuie s\
mul]umim lui Dumnezeu, care în felurite chipuri vindec\ [i mântuie[te sufletele
noastre”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la 26 Decembrie, a doua zi de Cr\ciun,
în vol. Predici la duminici [i s\rb\tori…, p. 235)

„N-ar putea oare Dumnezeu s\ ne dea cele bune înainte de a-L ruga?
N-ar putea oare s\ ne d\ruiasc\ o via]\ lipsit\ de dureri [i f\r\ necazuri?
Da, dar n-o face din dragoste pentru noi. 

– Dar pentru ce îng\duie s\ avem necazuri [i nu ne scap\ iute de
necaz?

– Pentru ca noi s\ st\ruim, cerându-I sprijinul Lui, ca s\ alerg\m la El
[i s\-L chem\m mereu în ajutor. Dumnezeu trimite peste noi dureri
trupe[ti, lips\ de roade, foamete, pentru ca, sili]i de aceste strâmtori s\
st\m totdeauna cu ochii a]inti]i spre El [i a[a, datorit\ unor necazuri
trec\toare, s\ mo[tenim via]a cea netrec\toare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omiliile despre poc\in]\, omilia a patra, p. 75)

„De mare folos ne este chiar aici, în aceast\ via]\ p\mânteasc\, necazul,
pentru c\ ne face sufletul mai în]elept [i mai filosof; dar dup\ aceast\
via]\ necazul ne pricinuie[te în via]a viitoare mii [i mii de bun\t\]i nu
egale cu ostenelile [i durerile, ci cu mult mai mari, calitativ [i cantitativ,
decât necazurile de aici”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt despre învierea mor]ilor,
IV, în vol. Predici la s\rb\tori împ\r\te[ti [i cuvânt\ri de laud\ la sfin]i, p. 125)
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„Dumnezeu [tia c\ oamenii nu pre]uiesc bun\t\]ile ce le au în mâini
[i nici nu le cinstesc dup\ vrednicie, oricât de mari [i pl\cute ar p\rea aceste
bun\t\]i, dac\ nu vin peste ei [i necazuri. S\ v\ dau o pild\, pentru ca s\
l\muresc mai bine spusele mele. Un om s\n\tos [i cu trup puternic nu
simte, nici nu-[i d\ seama bine ce bun lucru e s\n\tatea dac\ nu se
îmboln\ve[te [i nu face cuno[tin]\ cu boala. La fel, cel care vede lumina
zilei nu poate pre]ui lumina dac\ nu cunoa[te [i întunericul nop]ii.
Cunoa[terea relelor este totdeauna un dasc\l bun, care ne înva]\ s\
pre]uim bunurile de care ne bucuram mai înainte”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilia a II-a la Rusalii, în vol. Predici la s\rb\tori împ\r\te[ti [i cuvânt\ri
de laud\ la sfin]i, p. 219-220)

„Dup\ cum giuvaergiul toarn\ aurul în cuptorul de topit [i-l las\ s\
fie încercat la foc pân\ vede c\ a ajuns cu totul curat, tot a[a [i Dumnezeu
las\ s\ fie încercate în necazuri [i suferin]e sufletele oamenilor pân\ când
ajung curate [i limpezi; [i culeg mult folos din aceast\ încercare. Deci [i
acesta este un foarte însemnat chip de binefacere.

S\ nu ne tulbur\m dar, s\ nu ne descuraj\m când suntem supu[i
încerc\rilor. Dac\ giuvaergiul [tie cât timp trebuie s\ lase aurul în cuptor
[i când s\-l scoat\, [i nu-l las\ s\ stea pân\ se stric\ sau arde de tot în foc,
cu mult mai mult Dumnezeu [tie aceasta; [i când vede c\ am ajuns cura]i,
ne scoate din încerc\ri, ca nu cumva, din pricina m\rimii [i mul]imii
relelor, s\ ne împiedic\m [i s\ c\dem. S\ nu ne nec\jim deci, nici s\ fim
mici la suflet de c\dem în vreo nenorocire nea[teptat\, ci s\ ne l\s\m în
voia Celui ce cunoa[te bine necazul nostru, ca s\ ne cure]e prin foc
sufletul, cât timp va voi El. Face aceasta spre folosul [i câ[tigul celor încerca]i”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilie la vindecarea sl\b\nogului coborât prin acoperi[,
în vol. Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\…, p. 274-275)

„Mul]i oameni, care par c\ au suferit pentru virtute multe oboseli, [i
care într-adev\r doar par c\ au suferit, pentru c\ au s\vâr[it toate faptele
lor de virtute de dragul laudelor de la oameni, [i nu de dragul lui Dum-
nezeu, au fost l\sa]i s\ cad\ în încerc\ri [i necazuri pentru ca, lipsi]i de
slava oamenilor, de dragul c\reia au pierdut toate faptele lor bune, [i
încredin]a]i c\ lauda oamenilor nu este întru nimic mai trainic\ decât
floarea ierbii, pe viitor s\ urm\reasc\ numai lauda lui Dumnezeu [i
pentru El s\ s\vâr[easc\ toate faptele lor bune.

Dar, dup\ cum am spus, în afar\ de aceste cauze, pentru care sunt
încerca]i [i ispiti]i cei virtuo[i, mai sunt înc\ multe altele necunoscute
nou\, dar cunoscute numai de Dumnezeu Care ne-a f\cut”. (Sf. Ioan
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Gur\ de Aur, Despre necazuri [i biruirea triste]ii (I). C\tre Staghirie, ascetul
care era chinuit de demon. Cuvânt de sf\tuire, în vol. Despre m\rginita
putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 153-154)

„Necazurile [i încerc\rile nu sunt motive de întristare, ci de laud\ [i
bucurie. De altfel, necazurile sunt trimise de Dumnezeu cu în]elepciune.
A[a cum cobzarul nu întinde prea mult corzile cobzei ca s\ nu se rup\,
îns\ nici nu le las\ prea slabe, ca s\ nu-[i piard\ rezonan]a lor, la fel [i
Dumnezeu nu ne las\ într-o stare de fericire continu\, îns\ nici într-o
stare de suferin]\ continu\. Ne d\ruie[te perioade de lini[te [i pace,
pentru a ne mângâia [i odihni, dar din când în când, uneori mai des [i
alteori mai rar, ne trimite [i ispite [i necazuri. În anumite cazuri, desigur,
întârzie mult s\ ne scape de nenorociri. Din ce motiv? Ca s\ ne gândim la
El [i s\ ne apropiem de El, ca s\ alerg\m lâng\ El [i s\-I cerem ajutor. De
aceea îng\duie durerile, bolile, nenorocirile, foametea [i alte rele”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 31)

„S\ ne amintim de un alt episod pilduitor din via]a Sfântului Apostol
Pavel. De ani de zile îl chinuia o boal\. {i de trei ori s-a rugat lui Dum-
nezeu s\-l vindece. Dar r\spunsul pe care l-a primit a fost: «Î]i este de ajuns
harul Meu, c\ci puterea Mea se des\vâr[e[te în sl\biciune» (II Cor. 12, 9).
De ce se v\de[te puterea lui Dumnezeu în sl\biciunea omeneasc\? Pentru
c\ omul, prin puterile sale, nu reu[e[te cine [tie ce, dar dac\ este înt\rit de
Dumnezeu, poate s\ înf\ptuiasc\ lucruri mari [i minunate: s\ scoale
mor]i din morminte, s\ vindece orbi, s\ cure]e lepro[i [i multe alte minuni.
Dar s\ nu cear\ s\ scape de fric\, de primejdii [i de boli. Pe acestea Dum-
nezeu le îng\duie, pentru ca omul s\ se smereasc\.

Sau poate suferi pentru c\ oamenii uneltesc împotriva ta, te prigonesc
[i te lovesc? S\ nu crezi c\ p\]e[ti toate acestea din cauza faptului c\
Dumnezeu nu are putere s\ te ajute, ci pentru ca în suferin]a pe care o
înduri, s\ se arate, în fapt, puterea Sa: atunci când e[ti prigonit [i
izbute[ti s\-]i învingi du[manul, când e[ti chinuit [i te ar\]i mai puternic
decât cel care te chinuie[te, când e[ti întemni]at [i schimbi inima celor
care te p\zesc, când e[ti batjocorit [i ier]i, la fel cum a f\cut Hristos”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 257)

 
„Dumnezeu retr\gându-ne aceste bunuri, Se arat\ înc\ Binef\c\tor [i

P\rinte. C\ci, în sfâr[it, la ce se gânde[te El când ne impune aceste lipsuri
[i permite pentru noi ceva durere? Ce scop urm\re[te El decât binele
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nostru? Ce idee Îl c\l\uze[te dac\ nu cea a mântuirii noastre ve[nice?” (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, în vol. Bog\]iile oratorice, p. 36)

„Niciodat\ s\ nu ne descuraj\m, ci s\ ne gândim la câ[tigul mare al
r\bd\rii, dar nici s\ nu urâm pe cei care aduc încerc\ri asupra noastr\.
Aceia î[i urm\resc scopul lor, dar St\pânul tuturor le îng\duie, voind ca noi
[i din acestea s\ negu]\torim negu]\toria cea duhovniceasc\ [i s\ lu\m plat\
r\bd\rii. Deci, dac\ putem îndura cu mul]umire relele ce vin asupra
noastr\, nu mic\ va fi partea [tears\ din gre[elile noastre. Dac\ St\pânul a
îng\duit s\-l vad\ pe Pavel, comoara aceasta, dasc\lul lumii, dac\ a
îng\duit s\-l vad\ c\zut în primejdii în fiecare zi – [i a îng\duit aceasta nu
pentru c\-l dispre]uia pe atletul Lui, ci m\rea mai mult luptele, ca s\-i fac\
mai str\lucite cununile –, ce putem spune noi, care suntem plini de mii [i
mii de p\cate, [i din pricina aceasta c\dem adesea în încerc\ri, ca s\ fim
pedepsi]i aici pentru ele, ca s\ fim învrednici]i de pu]in\ iubire de oameni,
dar în ziua cea înfrico[at\ s\ ne bucur\m de acele bun\t\]i nespuse?” (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, La cuvântul Apostolului, care spune: «{tim c\ celor ce-L iubesc
pe Dumnezeu toate li se lucreaz\ spre bine»; [i despre r\bdare…, 4, în vol. Despre
schimbarea numelor. Despre r\bdare. Despre milostenie…, p. 101)

„C\ci Dumnezeu poate ast\zi chiar s\ ne scape de toate nenorocirile,
dar nu le va sfâr[i, cu toate acestea, înainte de a ne fi v\zut cur\]i]i de
p\cate, pân\ ce nu ne va vedea c\ am schimbat via]a, ne-am c\it [i suntem
statornici. C\ci [i argintarul, când vede aurul pe deplin cur\]it, îl scoate
din cuptor, tot astfel [i Dumnezeu nu va împr\[tia ace[ti nori decât dup\
ce ne vom fi întors la virtute. Acela care a îng\duit nenorocirea [tie bine,
de asemenea, timpul încet\rii acestei nenorociri. {i dup\ cum cânt\re]ul
din chitar\ nu întinde prea mult corzile instrumentului s\u de team\ s\
nu le rup\ [i nici nu le sl\be[te prea mult pentru a nu strica armonia, tot
astfel lucreaz\ [i Domnul, nel\sând sufletul nostru nici într-un repaus
continuu, nici într-o nenorocire prea îndelungat\, ci rânduind totul cu
în]elepciune, c\ci prea mult repaos ne-ar mole[i, o nenorocire continu\
ne-ar doborî [i ne-ar arunca în dezn\dejde.

S\ l\s\m în seama Lui dar grija de a hot\rî sfâr[itul nenorocirilor noastre,
iar noi s\ continu\m de a tr\i cu sfin]enie. Lucrul nostru este reîntoar-
cerea la virtute; iar lucrul lui Dumnezeu este de a pune sfâr[it suferin]elor
noastre. El dore[te mai mult ca tine însu]i sfâr[itul acestui foc, dar El
a[teapt\ ca s\ fii mântuit. Dup\ cum nenorocirea a urmat lini[tei, tot astfel,
dup\ nenorocire vei vedea reîntorcându-se lini[tea. Iarna nu domne[te
totdeauna, nici vara; nu e totdeauna furtun\, nici totdeauna lini[te; nu e
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f\r\ încetare noapte, nici f\r\ încetare lumin\; tot astfel, nenorocirea nu
va ]ine pentru totdeauna, timpul lini[tei va veni, dac\ la sânul nenorocirii
[tim totdeauna s\ mul]umim lui Dumnezeu”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Primele
patru omilii despre statui, omilia a IV-a, p. 74-75)

„... e v\dit c\ atârn\ de voi s\ v\ nevoi]i pentru cele bune [i s\ v\
abate]i de la cele rele; [i c\ ne este de folos atât cinstea, cât [i necinstea ce
ne vin din acestea. C\ci prin necinstire ru[inându-ne, ne temem. Iar prin
cinstire, aducând mul]umire lui Dumnezeu, n\zuim spre virtute. Pe ace[ti
pedagogi ]i i-a înmul]it Dumnezeu, ca nu cumva, lipsit de ei, deci
nesim]itor la cele ce întristeaz\ [i mai presus de orice fric\, s\ ui]i de
Dumnezeul t\u [i s\ te aba]i de la El [i s\ cazi în închinarea la mul]i dumnezei,
care, de[i sunt p\timitori asemenea ]ie [i biciui]i de aceste lucruri de
întristare, nu numai c\ au c\zut într-o clip\, de dragul unei vremelnice [i
s\r\c\cioase puteri [i bun\st\ri, în închinarea la mul]i dumnezei, ci au
cutezat nebune[te s\ se socoteasc\ pe ei în[i[i dumnezei.

Pentru aceasta, deci, a îng\duit Dumnezeu s\ fii în necazuri. Iar
uneori [i pentru ca s\ nu te aba]i [i s\-L mânii, [i astfel, pe lâng\ pedeapsa
ce-]i vine, s\ te [i piard\ de la fa]a Lui. Nu mai vorbesc de necinstirea lui
Dumnezeu [i de celelalte blasfemii ce se nasc din via]a îndestulat\ [i din
lipsa de fric\, chiar dac\ nu ar îndr\zni cineva s\ în[ire cele mai înainte
spuse.

Pentru aceasta, a înmul]it prin p\timiri [i sup\r\ri, pomenirea Lui în
inima ta [i prin frica de cele potrivnice te-a trezit [i te-a adus la poarta
milei Lui. {i prin izb\virea de ele [i de pricinile lor, ]i-a sem\nat dragostea
fa]\ de El. {i s\dind în tine dragostea, te-a apropiat prin cinstea de fiu [i
]i-a ar\tat cât de bogat este harul Lui. 

C\ci de unde ai fi cunoscut aceast\ mare purtare de grij\ [i ocrotirea
Lui, de nu ]i s-ar fi întâmplat ]ie cele potrivnice? Pentru c\ de cele mai
multe ori mai ales din acestea se înmul]e[te dragostea de Dumnezeu în
sufletul t\u, adic\ din cunoa[terea darurilor Lui [i din aducerea aminte de
m\rimea purt\rii Lui de grij\. Toate aceste bun\t\]i ]i se nasc din cele ce
te întristeaz\, ca s\ înve]i s\ mul]ume[ti”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre
sfintele nevoin]e, cuvântul V, în Filocalia, vol. X, p. 51-52)

„Din dragostea pe care sfin]ii o arat\ lui Dumnezeu, ei p\timesc pentru
numele Lui încerc\rile care-i strâmtoreaz\, c\ci El nu Se dep\rteaz\ de cei
ce-L iubesc [i inima lor dobânde[te îndr\znire ca s\-L vad\ în chip
neacoperit [i s\ cear\ de la El cele de folos cu încredere. C\ci mare este
puterea rug\ciunii f\cute cu îndr\zneal\. De aceea a l\sat Dumnezeu pe
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sfin]ii Lui s\ fie încerca]i de toate încerc\rile, ca ei s\ primeasc\ iar\[i cercarea
[i proba ajutorului Lui [i s\ vad\ cât\ purtare de grij\ are de ei; dar [i ca
s\ dobândeasc\ din încerc\ri în]elepciune [i s\ nu r\mân\ neînv\]a]i,
lipsindu-se de câ[tigul ambelor p\r]i ale deprinderii. C\ci ei câ[tig\ astfel
prin cercare cuno[tin]a tuturor [i nu ajung de batjocura dracilor. Pentru
c\ dac\ s-ar deprinde numai în cele bune, dar ar fi lipsi]i de cealalt\
deprindere195, ar fi lipsi]i de cercare (de experien]a) în r\zboaie.

{i de am zice c\ prin aceasta Dumnezeu îi deprinde pe ei f\r\ s\ le
dea vreo cuno[tin]\, am spune c\ Dumnezeu voie[te ca ei s\ fie ca boii [i
ca asinii [i ca cei ce nu au libertatea în unele lucruri196. Dar nu gust\ omul
binele dac\ nu e probat mai întâi prin cercarea celor bune. Aceasta, pentru
ca, atunci când se întâlne[te în ele cu binele, s\ se foloseasc\ de ele prin
cuno[tin]\ [i libertate, ca prin cele ce-i sunt proprii”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte
despre sfintele nevoin]e, cuvântul XLVIII, în Filocalia, vol. X, p. 250-251)

„Pentru cinci pricini îng\duie Dumnezeu ispitele, smintelile [i neca-
zurile: 1. ca, fiind lupta]i [i luptându-ne, s\ deprindem a deosebi binele de
r\u; 2. ca, prin osteneala dobândit\ în lupt\, fapta bun\ s\ fie mai
statornic\ [i mai neclintit\; 3. ca, sporind în virtute, s\ nu ne în\l]\m, ci
s\ ne înt\rim în smerenie; 4. ca, pentru r\bdarea [i osteneala în lupt\, s\
ne învrednicim de mai mare r\splat\; 5. ca, dup\ ce am ajuns la nep\timire,
s\ nu uit\m de neputin]a noastr\ [i de puterea care ne-a ajutat”. (Sfântul
Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 144)

Domnul îl ceart\ pe cel pe care îl iube[te

„Sufletul omenesc are nevoie de amândou\ aceste leacuri: de asprime
[i de bun\tate. Pentru aceea Dumnezeu conduce lumea a[a; uneori o
ceart\, alteori o cru]\ [i nu las\ s\ fie singure pe p\mânt nici numai cele
bune, nici numai cele rele. Dup\ cum uneori e noapte, alteori e zi; uneori
e var\, alteori e iarn\, tot a[a [i în via]a omeneasc\ uneori e durere, alteori
e bucurie; uneori e boal\, alteori e s\n\tate. S\ nu ne minun\m, dar, când
suntem bolnavi, pentru c\ ar trebui s\ ne minun\m [i când suntem s\n\to[i;

195 E vorba de deprinderea în r\bdarea necazurilor – n.n. 
196 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Deci oamenii, având în]elegere [i nefiind ca animalele, v\d

un sens [i în necazurile ce le vin. Nu se deprind s\ le suporte în chip simplu, f\r\ s\
câ[tige prin aceasta o experien]\, o cuno[tin]\, s\ trag\ o concluzie. Acesta e înc\ un
motiv pentru care le primesc în chip liber, nu ca animalele ce le suport\ f\r\ libertate,
pentru a câ[tiga o simpl\ deprindere în a împlini din fric\ voia st\pânului lor. (n. s. 275,
p. 250)
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s\ nu ne tulbur\m când suferim, pentru c\ ar trebui s\ ne tulbur\m [i când
ne bucur\m. Toate, [i unele [i altele, se întâmpl\ în chip firesc [i obi[nuit.

Pentru ce te minunezi c\ ]i se întâmpl\ ]ie acestea? Po]i vedea c\ [i
sfin]ii au avut [i dureri [i bucurii. {i ca s\ afli aceasta voi aduce în fa]a
voastr\ pe sfântul despre care cred c\ a avut via]a cea mai plin\ de bucurii,
pe sfântul despre care crezi c\ a fost lipsit de griji. Vre]i s\ cercet\m via]a
lui Avraam? Ce porunc\ a primit el îndat\? «Ie[i din p\mântul t\u [i din
rudenia ta!» (Fac. 12, 1). Ai v\zut ce porunc\ dureroas\ a primit? Dar
iat\ urmeaz\ o alt\ porunc\ plin\ de bucurie: «{i vino în p\mântul pe
care ]i-l voi ar\ta [i te voi face pe tine neam mare» (Fac. 12, 1-2).

– Ce vrei s\ spui, m-ar putea întreba cineva, au încetat durerile [i
necazurile lui dup\ ce a ajuns în p\mântul dat lui, dup\ ce a intrat în port?

– Nicidecum! Vin iar\[i peste el alte necazuri [i mai cumplite decât
cele de mai înainte: foametea, str\mutarea în alt\ ]ar\, r\pirea so]iei lui;
dar dup\ aceste necazuri urmeaz\ alte bucurii: pedepsirea lui Faraon,
liberarea so]iei sale, cinstea, daruri bogate, întoarcerea în patrie. Întreaga
lui via]\ a fost un lan] împletit din bucurii [i din dureri.

Acela[i lucru s-a petrecut [i în via]a apostolilor. De aceea [i Pavel spunea:
«Cel Ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca s\ putem mângâia [i
noi pe cei ce sunt în tot necazul» (II Cor. 1, 4)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la Matei, omilia XLIII, III-IV, în PSB, vol. 23, p. 616-617)

„Scriptura spune: «Domnul îl ceart\ pe cel care îl iube[te» (Prov. 3, 12;
Evr. 12, 6).

Atunci mai cu seam\ s\ ne întrist\m când ne merg toate din plin,
ducând o via]\ plin\ de p\cate. Totdeauna trebuie s\ ne temem când
p\c\tuim, dar mai cu seam\ atunci când nu avem necazuri. Dac\
Dumnezeu ne-ar pedepsi pentru fiecare p\cat în parte, pedeapsa ne-ar fi
u[oar\; dar când rabd\ îndelung pentru fiecare p\cat ce s\vâr[im, ni se
strânge mai mare osând\, de st\ruim în astfel de p\cate. Dac\ cei ce fac
fapte de virtute trebuie s\ sufere necazuri, apoi cu mult mai mult cei
p\c\to[i. De cât\ îndelung\ r\bdare nu s-a bucurat Faraon! Dar la urm\
pentru toate a primit cea mai grea pedeaps\ (Ie[. 14, 27-28). Câte p\cate
n-a f\cut [i Nabucodonosor; dar la sfâr[it pe toate le-a pl\tit (Dan. 4, 28-30).
Bogatul din Evanghelie, pentru c\ n-a suferit deloc pe p\mânt a fost un
tic\los, tocmai pentru c\ a tr\it în desf\t\ri în via]a de aici; [i a plecat s\
fie pedepsit pe lumea cealalt\, unde n-a mai putut g\si mângâiere
suferin]ei sale (Lc. 16, 24-25)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei,
omilia XIII, V, în PSB, vol. 23, p. 161)
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Virtutea neprobat\ în necazuri nu e înt\rit\

„Nu zice c\ se poate câ[tiga virtutea f\r\ necazuri; c\ci virtutea ne-
probat\ în necazuri nu este înt\rit\”. (Marcu Ascetul, Despre legea duhov-
niceasc\, cap. 66, în Filocalia, vol. I, p. 242)

„... cel ce vrea s\ se fac\ urm\tor lui Hristos ca s\ se poat\ numi [i el
fiu al lui Dumnezeu, n\scut din Duh, se cuvine, înainte de celelalte, s\
poarte necazurile care-i vin sau bolile trupe[ti, sau oc\rile [i osândirile de
la oameni; pe lâng\ acestea, [i uneltirile celor nev\zu]i, cu curaj [i cu
r\bdare197. C\ci proba feluritelor necazuri e îng\duit\, dup\ iconomia lui
Dumnezeu, s\ vin\ asupra sufletelor ca s\ se fac\ ar\tate cele ce iubesc cu
adev\rat pe Domnul. Iar semnul care a deosebit în tot veacul pe patriarhi,
proroci, apostoli [i mucenici nu a fost altul, decât trecerea prin calea cea
strâmt\ a încerc\rilor [i necazurilor, pentru a binepl\cea astfel lui Dumnezeu.
«Fiule, zice Scriptura, când te apropii s\ sluje[ti Domnului, g\te[te-]i
sufletul spre ispit\, îndreapt\-]i inima [i rabd\» (În]. Sir. 2, 2). Iar în alt\
parte: «Toate cele ce-]i vin prime[te-le ca bune, [tiind c\ f\r\ Dumnezeu
nu se face nimic» (Ecl. 2, 1). Drept aceea, sufletul care vrea s\ plac\ lui
Dumnezeu trebuie s\ se prind\ înainte de orice de r\bdare [i de n\dejde.
C\ci me[te[ugul p\catului este mai ales acela de a ne s\di mole[ire în
vremea necazului, ca s\ dep\rteze de la n\dejdea c\tre Domnul. Iar Dum-
nezeu niciodat\ n-a l\sat sufletul care n\d\jduie[te într-Însul s\ fie
covâr[it de încerc\ri, încât s\ dezn\d\jduiasc\. Pentru c\ zice Apostolul:
«Credincios este Dumnezeu care nu v\ va l\sa pe voi s\ fi]i ispiti]i peste
ceea ce pute]i, ci va face împreun\ cu ispita [i sfâr[itul, ca s\ pute]i r\bda»
(I Cor. 10, 15)”. (Sf. Simeon Metafrastul, Parafraz\ în 150 de capete, cap. 129,
în Filocalia, vol. V, p. 343)

„S\ nu te miri când, punând început virtu]ii, izvor\sc împotriva ta
din toate p\r]ile necazuri aspre [i tari. C\ci nu se socote[te virtute aceea
care nu este înso]it\ de greut\]i în lucrarea ei. Pentru c\ chiar numele
virtu]ii vine de aici, cum a spus sfântul Ioan: «E obi[nuit s\ vin\ asupra virtu]ii
greut\]ile. {i e vrednic\ de dispre]uit virtutea care se înso]e[te cu tihna».

197 Referindu-se la focul necazurilor care încearc\ sufletul nevoitorului, Pr. Prof. Ioan
G. Coman, bazat pe un citat din opera Sfântului Vasile cel Mare, concluzioneaz\: „Pe
cârmaciul de corabie îl încearc\ furtuna, pe atlet arena, pe comandantul de ob[ti r\zboiul,
pe m\rinimos nenorocirea, iar pe cre[tini încercarea. Nenorocirile verific\ sufletul a[a
cum focul verific\ aurul” (Frumuse]ile iubirii de oameni în Spiritualitatea Patristic\, Editura
Mitropoliei Banatului, Timi[oara, 1988, p. 283) – n.n. 
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C\ci a spus sfântul Marcu Monahul: «Toat\ virtutea ce se s\vâr[e[te se
nume[te cruce, când împline[te porunca Duhului. De aceea to]i cei ce
voiesc s\ vie]uiasc\ în frica Domnului [i în Iisus Hristos vor fi prigoni]i»
(II Tim. 3, 12). C\ci zice: «De voie[te cineva s\ vin\ dup\ Mine, s\ se
lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\-mi urmeze Mie» (Mc. 8, 34). De nu
voie[te cineva s\ vie]uiasc\ în tihn\, ci î[i pierde sufletul pentru Mine, îl
va afla pe el. De aceea ]i-a luat-o înainte [i a pus înainta ta crucea, ca s\-]i
alegi moartea împotriva ta [i a[a vei îndupleca sufletul t\u s\ mearg\ dup\
El”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XIX, în
Filocalia, vol. X, p. 101-102)

„Sufletul care [i-a luat asupra-[i grija pentru virtute, tr\ind cu luare
aminte [i în fric\ de Dumnezeu, nu poate fi f\r\ întristare în fiecare zi.
Pentru c\ virtu]ile au împletite în ele întrist\rile. Cel ce iese din necazuri
se desparte f\r\ îndoial\ [i de virtute. De dore[ti virtutea, pred\-te pe tine
oric\rui necaz. C\ci necazurile nasc smerenia. Nu voie[te Dumnezeu ca
sufletul s\ fie f\r\ grij\. Cel ce voie[te s\ fie f\r\ grij\ se afl\ în cugetul s\u
în afar\ de voia lui Dumnezeu. Dar grij\ numim nu pe cea privitoare la
trupuri, ci pe cea privitoare la cele ce ne îndurereaz\ [i care urmeaz\ faptelor
bune. Pân\ ce nu vom ajunge la cuno[tin]\, care este descoperirea tainelor,
ne apropiem de smerenie prin încerc\ri. Celui ce se afl\ în virtutea lui f\r\
necaz, i s-a deschis o u[\ de mândrie”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre
sfintele nevoin]e, cuvântul XXVII, în Filocalia, vol. X, p. 203)

„Nu se poate apropia cineva de Dumnezeu f\r\ necaz [i nu poate p\zi
dreptatea sa neschimbat\ f\r\ el. {i de va opri lucrurile care sporesc
necazul, va opri [i pe cele ce p\zesc dreptatea lui [i se va afla ca o comoar\
nep\zit\ [i ca un lupt\tor dezarmat [i ca o corabie lipsit\ de vâslele ei [i ca
un rai al c\rui izvor de ap\ a secat”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele
nevoin]e, cuvântul LXXXV, în Filocalia, vol. X, p. 426)

„S\ avem în minte c\ nici-un lucru bun nu se s\vâr[e[te f\r\ necaz.
C\ci treze[te pizma diavolului198. Iar dac\ ni s-ar întâmpla s\ înaint\m în

198 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Este o experien]\ curent\ c\ de câte ori face cineva un lucru
bun, treze[te o invidie, o bârf\, poate chiar o piedic\. Cu atât mai mult faptele deosebite
prin valoarea lor, sau oamenii care s-au dedicat mai deosebit binelui. Dar toate acestea
aduc [i laude. {i ciuda e stârnit\ de aceste laude. Dar pricina mai st\ poate [i în faptul c\
oamenilor nu le place s\ fie l\sa]i în umbr\, cât\ vreme al]ii str\lucesc. De aceea au poate
o vin\ [i cei l\uda]i c\ nu dau destul\ aten]ie [i celor mai pu]in înzestra]i. De aceea se cere
smerenie din partea celor l\uda]i. Li se cere un fel de acoperire a faptelor bune, unit\ cu
ocolirea slavei de[arte, ceea ce le este [i spre folosul lor. Dar li se cere [i mai mult\ aten]ie
fa]\ de ceilal]i ... (n. s. 549, p. 391)
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bine f\r\ necaz, s\ nu ne în\l]\m, cugetând c\ am fost izb\vi]i de necaz
pentru vrednicia noastr\, ci pentru c\ Dumnezeu, cunoscând sl\biciunea
noastr\, sau c\ nu avem puterea s\ îndur\m necazul, ne-a acoperit prin
apropierea (asisten]a) sfin]ilor. C\ci s-a scris despre cei ce rabd\ în necazuri
sau în încerc\ri: «Fericit cel ce rabd\ ispita, c\ f\cându-se încercat va lua
cununa vie]ii» (Iac. 1, 12)”199. (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 386, în Filocalia,
vol. XI, p. 391-392)

Exorta]ii la r\bdarea cu serenitate a necazurilor200

„Dac\ îndep\rtezi frica [i onorurile, nu [tiu dac\ nobilii filozofi vor mai
îndr\zni s\ îndure necazurile vie]ii!” (Clement Alexandrinul, Stromatele,
Stromata a VII-a, Cap. XII, 73.6., în PSB, vol. 5, p. 522)

„Dac\ se continu\ încerc\rile, nu pierde]i curajul! Aproape sunt cununile
[i aproape-i ajutorul Domnului. Statornicia lucrurilor omene[ti e de
scurt\ durat\: «Tot trupul este ca iarba [i toat\ m\rirea lui ca floarea câmpului.
Se usuc\ iarba, floarea se ve[teje[te, dar cuvântul Domnului r\mâne în
vecie» (Is. 40, 6-8). S\ ne leg\m de porunca ce r\mâne, s\ dispre]ui]i
aparen]a ce trece”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 220, în PSB, vol. 12,
p. 453,454)

„... punând fa]\ în fa]\ necazurile prezentate cu bun\t\]ile n\d\jduite,
î]i vei p\stra sufletul neîndurerat [i netulburat, a[a cum ne îndeamn\
legea apostolului. S\ nu se veseleasc\ peste m\sur\ sufletul t\u de cele ce
fac bucurie oamenilor, dar nici s\ fie doborât [i umilit de triste]i [i descu-
raj\ri din pricina nenorocirilor. Dac\ ai s\ te obi[nuie[ti a[a în toate îm-
prejur\rile vie]ii, atunci vei duce o via]\ nebântuit\ [i netulburat\ de valuri”.

199 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Cununa, slava, r\splata nu se adaug\ exterior omului ce s-a
str\duit, ci ea se r\spânde[te din t\ria duhovniceasc\ pe care el a câ[tigat-o, de[i în aceast\
t\rie e prezent\ [i puterea lui Dumnezeu. Acesta e un om „încercat”, „probat” în t\ria lui,
de[i încercarea nu e numai ceva ce exist\ în el [i a ie[it la iveal\ prin r\bdarea încerc\rilor,
ci s-a [i produs prin r\bdare. Cei încununa]i sunt osta[i deveni]i puternici în r\zboaiele
spirituale, asem\nându-se cu Împ\ratul cel tare prin voin]a neclintit\ în bine. (n. s. 550,
p. 392)

200 Necazurile sunt considerate de P\rin]ii Spiritualit\]ii Ortodoxe medicamente în
folosul vie]ii noastre spirituale. Singura atitudine s\n\toas\ pe care trebuie s\ o adopt\m
în fa]a necazurilor este r\bdarea. C\ci a[a cum suport\m [i accept\m medicamente amare
care ne sunt de folos trupului, tot a[a trebuie s\ r\bd\m [i medicamentele ce sunt de folos
sufletului nostru – n.n.
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(Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IV-a despre mul]umire,
VII, în PSB, vol. 17, p. 385)

„{i dup\ cum cel care st\ pe vârful unei stânci î[i râde de valuri,
pentru c\ le vede c\ se sf\râm\ de stânc\ [i se prefac repede în spum\, tot
a[a [i omul care face fapte de virtute, stând pe loc sigur, nu-l sup\r\ deloc
tulbur\rile aduse de via]\; st\ lini[tit, bucurându-se de senin\tatea
gândurilor lui, gândindu-se c\ lucrurile din via]a aceasta, care trec atât de
u[or [i grabnic, nu se deosebesc întru nimic de valurile râurilor”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XXIII, I, în PSB, vol. 21, p. 272)

„... dac\-mi vorbe[ti de sup\r\rile, de durerile [i de necazurile pe care
le ai în via]\, gânde[te-te de câte ori p\c\tuie[ti fa]\ de El în fiecare zi [i
nu te mai mira chiar dac\ vin peste tine necazuri [i mai mari decât
acestea; ci atunci mir\-te, atunci minuneaz\-te, când te bucuri de vreun
bine! A[a noi vedem numai necazurile ce vin peste noi, dar p\catele pe
care le facem în fiecare zi, pe acelea nu le vedem. De aceea ne sup\r\m.
Dar dac\ am ]ine socoteal\ precis\ de toate p\catele noastre, pe care le
facem într-o singur\ zi, atunci ne-am da bine seama de câte p\cate suntem
vinova]i”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia XIX, VII, în PSB,
vol. 23, p. 257)

„Deci necazul este floarea rodului celor a[teptate. S\ primim deci, de
dragul rodului [i floarea”. (Sf. Grigorie de Nyssa, Despre fericiri, Cuvântul
VIII, în PSB, vol. 29, p. 400)

 
„Aflându-se deci, în împrejur\ri grele, cre[tinii nu trebuie s\ fie

mâhni]i, nici întrista]i, ci s\ socoteasc\ mai de pre] s\r\cia decât bog\]ia,
postul mai de pre] decât desf\tarea, ocara mai de pre] decât slava”. (Sf. Macarie
Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnice[ti, omilia XV, 29, în PSB, vol. 34,
p. 162)

„Când cineva se afl\ în necazuri [i este r\v\[it de furtunile patimilor,
nu trebuie s\ cad\ în dezn\dejde, pentru c\, în felul acesta, p\catul se
înmul]e[te [i mai mult [i intr\ (în el); (trebuie s\ aib\ n\dejde în Dum-
nezeu), pentru c\ atunci când cineva are n\dejde în Dumnezeu, r\utatea
se împu]ineaz\ [i dispare.

Faptul c\ unii sunt paralitici, mutila]i, prin[i de friguri [i bolnavi se
datore[te p\catului. P\catul este r\d\cina tuturor relelor; din el se nasc
poftele p\tima[e ale sufletului [i cugetele cele viclene”. (Sf. Macarie
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Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnice[ti, omilia XVI, 4, în PSB,
vol. 34, p. 173)

 
„Se [tie c\ acea cale care duce la via]\ este strâmt\ [i plin\ de necazuri

[i c\ pu]ini sunt cei ce o str\bat (pân\ la cap\t). De aceea, orice respingere a
ispitei venit\ de la diavol – de dragul mo[tenirii care este în ceruri –
trebuie sus]inut\ puternic de speran]\. Pentru c\ oricâte necazuri am r\bda,
niciunul dintre ele nu echivaleaz\ cu bunurile promise sau cu mângâierea
pe care o d\ înc\ de aici Duhul cel bun sufletelor, izb\vindu-le din
întunericul patimilor [i al r\ut\]ii [i iertându-le mul]imea datoriilor [i a
p\catelor. Pentru c\, zice (Apostolul): «Socotesc c\ p\timirile de acum nu
sunt vrednice de m\rirea care ni se va descoperi» (Rom. 8, 18)”. (Sf. Macarie
Egipteanul, Alte [apte omilii, Cuvânt despre libertatea min]ii, 13, 16, în PSB,
vol. 34, p. 342-343)

 
„Dac\ vrem s\ suport\m u[or tot necazul [i toate ispitele, s\ dorim

moartea pentru Hristos [i s-o avem totdeauna înaintea ochilor; – de
altfel, avem [i porunc\ de a ne lua crucea [i de a-L urma, or aceasta
înseamn\ s\ fim totdeauna gata s\ murim (pentru El) –; deci, dac\ vom
avea o astfel de dispozi]ie, vom suporta u[or, dup\ cum s-a spus, tot
necazul cel v\zut [i nev\zut. Cel ce este dispus s\ moar\ pentru Hristos
nu-i pas\ de momentele triste [i dureroase. De aceea, zicem, necazurile
sunt greu de suportat pentru cei ce nu iubesc moartea pentru Hristos [i
nu au totdeauna gândul îndreptat spre El. Deci, cel ce dore[te s\
mo[teneasc\ pe Hristos [i aprob\ patimile Lui, trebuie s\-[i doreasc\
acela[i lucru, iar cei ce zic c\ iubesc pe Domnul, întru aceasta s\ se fac\
cunoscu]i, adic\ prin faptul c\ suport\ orice necaz care vine asupra lor, nu
numai cu curaj, ci [i cu voie bun\, având n\dejde în El”. (Sf. Macarie
Egipteanul, Alte [apte omilii, Cuvânt despre libertatea min]ii, 17, în PSB,
vol. 34, p. 343)

 
„C\ci toate cele grele le pot r\bda cei binecredincio[i, pentru iubirea

lui Hristos. Chiar dac\ necazul se înal]\ ca un munte, aceia se ]in viguro[i
[i nu-[i despart voia de iubirea lui Dumnezeu201”. (Sf. Chiril al Alexandriei,
Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Treia, Cap. II, în PSB,
vol. 41, p. 296)

201 Tâlcuirea Pr. St\niloae: R\bdarea necazurilor î[i ia puterea din iubirea fa]\ de cei
apropia]i, dar mai ales fa]\ de Dumnezeu. Ace[tia, nel\sându-se doborâ]i de ele, cresc în
putere spiritual\, ca într-o tinere]e mereu sporit\. (n.s. 535, p. 296).
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 „«{i cum a[ putea – zici – s\ nu m\ dau la rele nec\jit fiind?» Dac\
vei în]elege c\ chiar de ai voi sau n-ai voi, totu[i necazul îl vei suferi. Dac\
tu îl înduri cu mul]umire, vei câ[tiga mult, iar de vei fi scârbit [i z\p\cit,
blestemând soarta, nenorocirea nu o vei putea alunga sau împu]ina, ba
chiar o vei face mai mare tu însu]i”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la
Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia IX, p. 161)

„Adu-]i aminte de apostoli, fiindc\ [i aceia, de[i b\tu]i, alunga]i [i
suferind mii de rele, totu[i se bucurau c\ s-au învrednicit a fi necinsti]i
pentru numele lui Hristos. Deci [i tu dac\ te îmboln\ve[ti sau e[ti strâmtorat,
sufer\ cu b\rb\]ie [i mul]ume[te lui Dumnezeu, fiindc\ numai a[a vei primi
plata acelora ... Cei trei tineri, de[i se g\seau arunca]i în cuptorul cel cu
foc, sau [i al]ii care prin închisori sufereau mii de rele, totu[i nu încetau a
mul]umi lui Dumnezeu; apoi cu atât mai mult vor putea face aceasta cei
ce sunt bolnavi sau în strâmtor\ri”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la
Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia IX, p. 162)

„«Dac\ am luat cele bune din mâna Domnului, s\ nu r\bd\m [i cele
rele? Adu-]i aminte, zice, de cele de mai înainte [i gânde[te-te la pricina
lor, sau mai bine zis, la cel ce a fost pricina acelor bun\t\]i, [i atunci vei
r\bda [i acestea cu b\rb\]ie».

Ai v\zut cump\tare de b\rbat? C\ci el nu socote[te c\ r\bdarea este
urmarea b\rb\]iei lui, ci urmarea faptelor. «De la care anume fapte ne-a
dat nou\ Dumnezeu cele ce am avut? Ce anume fapt\ ne-a r\spl\tit-o?
Nici pe una, ci numai din bun\tatea Lui. Deci ceea ce am avut a fost dar,
iar nu r\splat\. Prin urmare, s\ le r\bd\m [i pe acestea cu b\rb\]ie». Aceste
vorbe ale fericitului Iov, atât noi b\rba]ii, cât [i femeile, s\ le avem întip\rite
în mintea noastr\, [i acestea ca [i cele dinaintea acestora, [i istoria
patimilor acestui fericit s\ o avem ca o icoan\ întip\rit\ în cuget, adic\ pierderea
averilor, pierderea fiilor, r\nile trupului lui, batjocurile, primejduirile, uneltirile
femeii [i, în sfâr[it, toate patimile acelui drept s\ le cl\dim ca un liman
mare [i puternic pentru ocrotirea noastr\, ca astfel r\bdându-le toate cu
b\rb\]ie [i mul]umire, s\ putem a dep\rta de la noi orice triste]e din via]a
aceasta, [i a ne bucura de plata unei astfel de veselii duhovnice[ti, cu harul
[i cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi c\tre Corinteni, omilia
XXVIII, p. 298-299)  

„Nimic din via]a de aici nu-l poate întrista pe un suflet mare [i în]elept:
nici du[m\nii, nici învinuiri, nici primejdii, nici intrigi sau vreo lucrare
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diavoleasc\; pentru c\ un asemenea suflet, fiind retras ca pe un vârf de
munte, este cu neputin]\ s\ fie atins de cineva pe p\mânt, care ar vrea s\
se ridice spre el”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Filipeni,
omilia a IV-a, p. 59)

„Nu e[ti tu mai bun decât Pavel, nici decât Petru, care niciodat\ nu s-
au bucurat de lini[te, ci au tr\it în foame, în sete [i în s\r\cie. Dac\ deci
voie[ti s\ te bucuri de bucuriile de care se bucur\ ei, pentru ce umbli pe
c\i opuse? Dac\ voie[ti s\ înaintezi spre acea cetate de care ei s-au
învrednicit, atunci umbl\ pe drumul care duce într-acolo. Nu drumul
odihnei [i al lipsei de necazuri ne duce acolo, ci drumul scârbelor [i al
suferin]elor. Primul este larg [i înc\p\tor, dar acesta este strâmt.

A[adar, iubi]ilor, pe acest drum s\ c\l\torim, pentru a ne învrednici
de via]a ve[nic\...”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Filipeni,
omilia a XVI-a, p. 284)

„S\ nu ne plângem de necazurile ce dau peste noi, ci în toate s\ aducem
mul]umiri lui Dumnezeu”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Predicile despre statui,
Partea a II-a, predica a XVI-a, p. 114)    

„Nu atât firea lucrurilor, ci starea sufleteasc\ a omului face necazurile
ce se abat peste noi mari sau mici”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Predicile despre
statui, Partea a II-a, predica a XVIII-a, p. 141-142)  

„Multe din necazurile ap\rute par mari [i de nesuportat înainte de a fi
cercetate bine. Dar, dac\ le pui în cump\na judec\]ii, vei vedea c\ sunt cu
mult mai u[oare decât b\nuiai. N\d\jduiesc ca acest lucru s\ se întâmple
[i acum. Sus inima, deci! S\ nu apuci pe drumul gre[it [i necugetat al
majorit\]ii oamenilor, care cad zdrobi]i de dureri [i astfel înver[uneaz\ pe
vr\jma[ [i mai mult împotriva lor”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre necazuri
[i biruirea triste]ii (I). C\tre Staghirie, ascetul care era chinuit de demon. Cuvânt
de sf\tuire, în vol. Despre m\rginita putere a diavolului. Despre c\in]\..., p. 116)

„Cel care bag\ aurul în cuptor [tie pân\ la ce temperatur\ trebuie s\
înc\lzeasc\ aurul [i [tie, de asemenea, când trebuie s\-l scoat\ din foc. Din
pricina aceasta, în]eleptul amintit mai sus spune: «Nu te gr\bi în timpul
încerc\rii», iar Solomon d\ aceea[i înv\]\tur\ prin cuvintele: «Nu te
descuraja când e[ti mustrat de Domnul». Mare lucru este necazul. Este
mare lucru pentru c\-l face pe b\rbat s\ ajung\ încercat [i s\ înve]e virtutea
r\bd\rii”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre necazuri [i biruirea triste]ii (I).
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C\tre Staghirie, ascetul care era chinuit de demon. Cuvânt de sf\tuire, în vol.
Despre m\rginita putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 141)

„Dac\ unii nu s-au în]elep]it prin aceste necazuri, aceasta nu se
datoreaz\ lui Dumnezeu, Care i-a mustrat, ci nep\s\rii lor. Dac\ nu li s-ar
fi dat leacul, ar fi p\rut c\ au pierit din pricin\ c\ au fost l\sa]i în p\r\sire;
a[a îns\, nu pot învinui deloc pe doctor, ci pe bolnavi [i nep\sarea lor”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre necazuri [i biruirea triste]ii (I). C\tre Staghirie,
ascetul care era chinuit de demon. Cuvânt de sf\tuire, în vol. Despre m\rginita
putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 143)

„... cei buni, chiar dac\ ar suferi nenum\rate necazuri în via]\, oare,
nu au, dup\ spusele lui Pindar, o n\dejde care-i hr\ne[te [i nu-i las\ s\ simt\
necazurile din via]\?

Este cu mult mai bine s\ suferi ni[te necazuri trec\toare spre a începe
dup\ moarte o odihn\ nesfâr[it\ decât s\ gu[ti pu]in\ vreme ni[te pl\ceri
aparente, iar dup\ moarte s\ te a[tepte chinurile cele mai amare [i mai
împov\r\toare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Apologia vie]ii monahale, 10, în
vol. Despre Feciorie, Apologia vie]ii monahale, Despre cre[terea copiilor..., p. 239)

„Sunt unii oameni care încep îndat\ s\ blesteme, dac\ au vreo greutate,
dac\ sunt oc\râ]i de cineva, dac\ se îmboln\vesc, dac\ au podagr\, dac\-i
doare capul. Durerea adus\ de boal\ nu îi las\, dar cu aceasta [i-au pierdut
câ[tigul.

Ce faci, omule? Blestemi pe Binef\c\torul t\u, pe Mântuitorul, pe
Ap\r\torul [i Purt\torul t\u de grij\? Nu sim]i c\ te duci în pr\pastie, c\
te arunci în pr\pastia celei mai grozave pierzanii? Crezi c\ dac\ blestemi
î]i u[urezi durerea? Dimpotriv\, ]i-o spore[ti, ]i-o faci mai cumplit\. C\ pentru
asta aduce diavolul nenum\rate necazuri [i suferin]e, ca s\ te afunde în
pr\pastia aceea. Când te vede c\ blestemi, îndat\-]i spore[te durerea [i ]i-o
face mai mare, pentru ca, durându-te, s\-ncepi iar s\ te mânii, dar dac\ te
vede c\ suferi cu curaj [i c\ mul]ume[ti lui Dumnezeu cu atât mai mult cu
cât boala se înr\ut\]e[te, te p\r\se[te îndat\, pentru c\ va sta lâng\ tine
zadarnic [i f\r\ de folos”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la s\racul Laz\r,
cuvântul III, în vol. Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\...,
p. 83)

„E atât de mare durerea, c\ nu po]i s\ taci?
– Nici eu nu te împiedic s\ vorbe[ti! Dar în loc de blestem, mul]umiri

lui Dumnezeu! În loc de cuvinte de mânie, laude! M\rturise[te-te St\pânului!
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Strig\ cu glas mare când te rogi, strig\ cu glas mare sl\vind pe Dumnezeu!
A[a ]i se va u[ura [i durerea; pentru c\, prin aceste cuvinte de mul]umire,
diavolul a fost îndep\rtat, [i ajutorul lui Dumnezeu a venit. Dar dac\ blestemi,
ai îndep\rtat [i ajutorul lui Dumnezeu, l-ai f\cut mai puternic [i pe diavol
împotriva ta [i ]i-ai m\rit [i mai mult durerile; dar dac\ dai mul]umire lui
Dumnezeu, ai îndep\rtat [i uneltirile diavolului celui viclean [i ai atras
asupra ta îngrijirea Purt\torului de grij\ Dumnezeu”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, Omilii la s\racul Laz\r, cuvântul III, în vol. Omilii la s\racul Laz\r.
Despre soart\ [i Providen]\…, p. 84)

„Chiar de suntem în dureri, chiar de ne nec\jim, chiar de ni se pare c\
vreun r\u este de nesuferit, s\ nu ne pierdem râvna, s\ nu ne nelini[tim, ci
s\ r\mânem mereu în purtarea de grij\ a lui Dumnezeu. C\ Acela [tie limpede
când trebuie s\ dezlege ceea ce ne întristeaz\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Cinci cuvânt\ri despre Ana [i Samuel, cuvântul I, în vol. Omilii [i cuvânt\ri
despre educa]ia copiilor…,  p. 17)

„Nu-s necazuri necazurile de aici. Când sufletul este cuprins cu
adev\rat de dor [i dragoste dumnezeiasc\, nu se însp\imânt\ de nimic din
cele de aici. Ca [i nebunii care înfrunt\ focul sabia, fiarele, marea, orice,
tot a[a [i ucenicii lui Pavel, înnebuni]i de o nebunie duhovniceasc\ [i prea
frumoas\, nebunie n\scut\ din în]elepciune, î[i b\teau joc de toate cele de
aici”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Împotriva celor care nu folosesc cum trebuie cuvântul
Apostolului care spune: «Fie din f\]\rie, fie întru adev\r, Hristos se propo-
v\duie[te»; [i despre smerenie, 8, în vol. Despre schimbarea numelor. Despre
r\bdare. Despre milostenie…, p. 340-341)

„S\ nu v\ tulbure deloc necazurile ce vin asupra voastr\ [i nici valurile
dese ale grijilor s\ nu v\ fr\mânte mintea! A[a-i calea cea strâmt\ [i
îngust\! Are multe greut\]i, multe sudori [i osteneli. Dar acestea trec [i se
termin\ cu via]a cea de aici. Da, calea e strâmt\, dar e cale! Ve[nice, îns\,
[i nemuritoare, cu mult mai mari decât sudorile sunt r\spl\]ile celor ce
îndur\ necazurile în lini[te [i curajos. Gândindu-v\ dar la vremelnicia
necazului [i la ve[nicia pl\]ii, îndura]i totul cu t\rie, f\r\ s\ v\ tulbure cu
ceva necazurile ce vin asupra noastr\. Un singur lucru s\ v\ întristeze!
P\catul! Toate celelalte: surghiunul, luarea averilor, închisoarea [i toate
câte sunt asemenea acestora, sunt umbr\ [i fum [i pânz\ de p\ianjen, ba
chiar mai trec\toare. {i pân\ acum a]i fost deprinse s\ îndura]i ispita!
Ar\ta]i [i acum r\bdare potrivit\ vou\! R\bdarea v\ va putea da tihn\,
lini[te [i mult\ pace [i v\ va face mai încercate!” (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
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Scrisori c\tre alte persoane, scrisoarea a 29-a c\tre Halchidia [i Sincritia, în
vol. Scrisorile c\tre persoane oficiale, c\tre diaconi]a Olimpiada, c\tre alte persoane,
Edit. I.B.M.B.O.R., p. 136)

„... nimeni dintre noi nu are a ar\ta atâtea nenorociri ca acela (Iov – n.n.).
Dac\ cineva [i-a pierdut averea, nu a pierdut îns\ [i atâ]i feciori [i fete câte
a pierdut el; iar dac\ totu[i a pierdut, poate c\ a p\c\tuit, pe când acela a
pierdut dintr-o dat\ totul fiind în mijlocul jertfelor, în timp ce-I slujea lui
Dumnezeu. Dac\ totu[i ]i-ai pierdut la rândul t\u averea [i la fel ca el, tot
atâ]ia feciori [i fete – lucru oarecum imposibil – nu te-ai târât îns\ pe
p\mânt [i nici nu ai sf\râmat bulg\rii de ]\rân\ cu puroiul ie[it din bubele
din trupul t\u! Iar dac\ totu[i ai suferit [i aceasta, nu ]i-ai v\zut îns\
prietenii batjocorindu-te, ceea ce este cu mult mai cumplit decât toate
nenorocirile din lume! (...) dac\ noi ne sup\r\m pe cei care ne mângâie în
nenorociri [i ne îmb\rb\teaz\, ce nu suntem în stare s\ facem atunci cu
cei care ne batjocoresc? Dar dac\ ceea ce spune Psalmistul – «[i am
a[teptat pe cel ce m-ar milui [i nu era [i pe cei ce m-ar mângâia [i nu i-am
aflat» (Ps. 68, 24) – este cumplit [i de nesuferit, atunci cu cât mai cumplit
nu este faptul de a avea parte de batjocoritori în loc de mângâietori? «Sunte]i
to]i ni[te jalnici mângâietori» (Iov 16, 2). Dac\ neîncetat am avea în mintea
noastr\ aceste lucruri, dac\ ne-am gândi la ele, nu ne-ar întrista nimic din
cele de aici, gândindu-ne la acel atlet, la acel suflet mai tare decât diamantul,
la acea judecat\ vârtoas\ [i tare ca o]elul. Ca [i cum ar fi avut un trup de
o]el sau de piatr\, a[a le r\bda pe toate cu curaj [i cu r\bdare”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Filipeni, omilia a IX-a, p. 160-161)

„C\ci dup\ cum cel bogat poate s\ încerce o mare pierdere în bani,
tot a[a [i cel ce se îmbog\]e[te în dogmele filozofiei cre[tine[ti, poate s\
îndure nu numai foamea [i s\r\cia, ci înc\ [i alte nenorociri cu mult mai
u[or decât acela”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Explicarea
Epistolei c\tre Coloseni, omilia IX, p. 106)

„... el (Iov – n.n.) cuno[tea firea lucrurilor omene[ti [i gândea la
nestatornicia lor. De aceea zicea el: «Frica de care m-am temut, mi-a venit
mie, [i de ce m-am speriat, aceea m-a întâmpinat» (Iov 3, 25). A[adar, el
de-a pururea a[tepta nenorocirea, [i de aceea nu s-a tulburat, când ea a
izbucnit. Pentru c\ el mai dinainte cump\nise în duhul s\u astfel de
întâmpl\ri rele [i de aceea când ele au n\v\lit în fapt\, el le-a suportat cu
noble]e [i cu statornicie, iar fiindc\ aceste lupte el mai dinainte le-a
socotit [i le-a a[teptat, de aceea ele, când au sosit în fapt\, n-au mai putut
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s\-l zdruncine. Iar\ cum c\, pe cât\ vreme a posedat el norocirea, inima
lui n-a fost st\pânit\ de ea, po]i s\ te încredin]ezi de la el însu[i, când zice:
«Pus-am eu puterea mea în aur? Sau n\d\jduit-am eu în pietrele cele
scumpe?» (Iov 31, 24-25). Ce zici tu, omule? Nu te-ai bucurat de bog\]ia
care î]i curgea din toate p\r]ile? Negre[it nu, r\spunde el. {i pentru ce?
Pentru c\ cuno[team de[ert\ciunea [i nestatornicia ei, [tiam c\ st\pânirea
ei nu este trainic\. De aceea el nu se bucura de bunurile p\mânte[ti peste
cuviin]\, iar la pierderea lor n-a fost cu totul zdrobit, c\ci el cuno[tea firea
[i însu[irea lor”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la Ziua Sfin]ilor patruzeci
de Mucenici, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 70-71)

„Vei întreba: «Ce r\splat\ voi avea eu pentru ce am pierdut, dac\
ho]ul mi-a luat banii f\r\ voia [i f\r\ [tirea mea?» Aminte[te-]i c\ [i Iov a
pierdut totul f\r\ voia [i f\r\ [tirea sa, dar a primit r\splat\. De ce? Pentru
c\ a înfruntat r\ul dup\ voia lui Dumnezeu. A[a s\ înfrun]i [i tu orice
nenorocire [i nu vei avea r\splat\ mai mic\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în
vol. Problemele vie]ii, p. 271)

„Nu exist\ nici o nenorocire care s\ nu primeasc\ mângâiere din pilda
lui Iov. Dac\ omul acesta sfânt nu a îndr\znit s\ ridice cuvânt împotriva
lui Dumnezeu când l-au lovit toate nenorocirile acestei lumi, cum vom
îndr\zni noi, pe care ne love[te doar câte una? Dac\ nu a sc\pat de
necazuri cel nevinovat, cum vom sc\pa noi, care suntem vinova]i? Dac\
cel nevinovat L-a binecuvântat pe Dumnezeu pentru chinurile sale, cum
s\ nu-L binecuvânt\m noi, care cu toate c\ merit\m mai multe rele
pentru nebunia noastr\, primim mai pu]ine?

S\ nu uit\m, de altfel, c\ sfin]ii, proorocii, drep]ii, apostolii, mucenicii,
cuvio[ii [i m\rturisitorii nu au dus o via]\ lini[tit\ [i fericit\, plin\ de
pl\ceri [i desf\t\ri, de cinstire [i slav\ omeneasc\, ci de s\r\cie [i lipsuri,
de triste]e [i sup\rare, de batjocur\ [i dispre], de chinuri, terminat\ prin
moarte amar\. În toate epocile, oamenii lui Dumnezeu, care au vrut s\
]in\ poruncile Sale [i s\ tr\iasc\ dup\ voia Sa, au primit s\ge]ile invidiei [i
r\ut\]ii trimise de la diavol.

{i tu, dac\ dore[ti s\-I urmezi Domnului, trebuie s\ în]elegi c\ vei
avea de înfruntat primejdii [i prigoane [i c\ vei gusta din am\r\ciuni. Iat\
ce ne spune în]eleptul Sirah: «Fiule! Când vrei s\ te apropii s\ sluje[ti
Domnului Dumnezeu, g\te[te-]i sufletul t\u spre ispit\» (În]. Sir. 2, 1).
Tot la fel de limpede este [i aten]ionarea Apostolului Pavel: «To]i care
voiesc s\ tr\iasc\ cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoni]i» (II Tim., 3, 12)”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 273-274)
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 „Orice greut\]i ar veni peste tine ca urmare a faptelor tale cinstite [i
corecte, rabd\-le [i supune-te cu pl\cere. {i cu toate c\ acest mod de a te
comporta este peste puterile tale, tu totu[i s\ nu dispre]uie[ti, nici s\ evi]i
astfel de situa]ii. Iar ceea ce ]i se întâmpl\ din cauza sl\biciunilor tale
suflete[ti, poveste[te-le cu fidelitate altuia. În felul acesta, prin m\rturi-
sirea fa]\ de acela, se u[ureaz\ greutatea de pe sufletul t\u [i totodat\ te
men]ii departe de r\zboiul patimilor”. (Sf. Vasile cel Mare, Despre r\bdare,
în vol. Înv\]\tur\ c\tre fiul duhovnicesc, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova,
2007, p. 27-28)

 
„Dac\ se abat asupra ta necazuri [i lipsuri, s\ nu te mânii sau s\ te

r\zvr\te[ti, chiar dac\ ai motive întemeiate de a te mâhni ... ci mai degrab\
s\ le supor]i. Cine suport\ pân\ la sfâr[it necazurile va fi încununat în viitor;
cine, îns\, nu le rabd\ va fi osândit ca vinovat în ziua cea rea. Nu pentru
pagubele trupe[ti s\ se descurajeze sufletul t\u, nici lucrurile de nimic s\-
]i sl\beasc\ virtutea r\bd\rii, ci teme-te mai ales de pagub\, dac\ aceasta
î]i împiedic\ scopul propus [i dac\ sim]i c\ te vat\m\ p\catele. În acest
caz, te-ai r\t\cit de la calea poc\in]ei. Cine rabd\ aici, nu va mai suferi
dincolo”. (Sf. Vasile cel Mare, Despre înfrânarea mâniei [i felurile r\bd\rii,
în vol. Înv\]\tur\ c\tre fiul duhovnicesc, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova,
2007, p. 58)

 
„R\bdarea necazurilor e semnul cuno[tin]ei adev\rate; la fel neînvi-

nov\]irea oamenilor pentru nenorocirile tale proprii”. (Marcu Ascetul, Despre
cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 56, în Filocalia, vol. I, p. 259)

 
„Dac\ vrei s\-]i aminte[ti neîncetat de Dumnezeu, nu respinge neca-

zurile ca nedrepte, ci rabd\-le ca pe unele ce vin dup\ dreptate. C\ci r\b-
darea lor treze[te [i învioreaz\ amintirea prin fiecare întâmplare. Iar res-
pingerea lor mic[oreaz\ durerea [i osteneala spiritual\ a inimii, [i prin
aceasta produce uitarea”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se
îndrept\]esc prin fapte, cap. 134, în Filocalia, vol. I, p. 267)

„«B\rbatul îndelung r\bd\tor este cu mare în]elepciune» (Prov. 14, 29),
fiindc\ toate cele ce-i vin asupra le aduce în leg\tur\ cu sfâr[itul; [i
a[teptându-l pe acesta, rabd\ întâmpl\rile sup\r\toare; iar «sfâr[itul este
via]a ve[nic\» (Rom. 6, 22), dup\ dumnezeiescul Apostol. «Iar via]a
ve[nic\ aceasta este, ca s\ te cunoasc\ pe Tine, singurul Dumnezeu adev\rat,
[i pe Cel ce L-ai trimis, Iisus Hristos» (In. 17, 3)”. (Sf. Maxim M\rturisitorul,
Capete despre dragoste, suta a patra, cap. 24, în Filocalia, vol. II, p. 109) 
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 „Mult\ destoinicie [i mult folos câ[tig\ sufletul dac\ rabd\ cu t\rie
orice necaz, fie c\ vine de la oameni, fie de la draci, [i dac\ [tie c\ suntem
datori s\ purt\m ostenelile [i s\ nu învinuim pe nimenea, decât pe noi
în[ine. C\ci cel ce învinuie[te pe altul pentru necazurile sale a alunecat din
dreapta judecat\ a ceea ce se cuvine”. (Ioan Carpatiul, Capete de mângâiere,
cap. 21, în Filocalia, vol. IV, p. 130)

 
„Tot necazul care se sufer\ cu r\bdare este bun [i folositor, iar cel care

nu e suferit astfel e semn al lep\d\rii de la Dumnezeu [i e f\r\ folos”. (Petru
Damaschinul, Înv\]\turi duhovnice[ti, în Filocalia, vol. V, p. 105)

 
„O dat\ ce ni s-a spus de aleea ce duce la via]a de sus c\ e foarte strâmt\

[i plin\ de necazuri, [i din aceast\ pricin\ pu]ini merg pe ea, trebuie s\
r\bd\m cu t\rie toat\ ispita celui r\u, pentru n\dejdea care ne a[teapt\ în
ceruri. C\ci oricâte necazuri am r\bda, nimic nu poate ]ine cump\na fie
cu f\g\duin]a viitoare, fie cu mângâierea care vine înc\ de aici în suflete
de la Duhul cel bun, fie cu izb\virea de întunericul patimilor r\ut\]ii, fie
cu mul]imea datoriilor de pe urma p\catelor noastre. «C\ nu sunt
vrednice, zice, p\timirile vremii de acum, fa]\ de slava viitoare ce ni se va
descoperi nou\» (Rom. 8, 18). 

Drept aceea, trebuie s\ le r\bd\m, cum s-a zis, toate pentru Domnul,
murind ca ni[te osta[i viteji pentru Împ\ratul nostru. C\ci pentru ce când
eram lipi]i de lume [i de lucrurile vie]ii nu ne întâmpinau asemenea
sup\r\ri, iar acum, fiindc\ am apucat a sluji lui Dumnezeu, r\bd\m aceste
încerc\ri de tot felul? Vezi c\ pentru Hristos sunt necazurile? C\ci potrivnicul
pizmuie[te r\spl\tirea noastr\ cu cele n\d\jduite [i de aceea vrea s\
s\deasc\ în sufletele noastre mole[eal\ [i trând\vie, ca nu cumva vie]uind
în chip bine-pl\cut s\ ne învrednicim de ele. Drept aceea, oricât de mult
s-ar înarma cel r\u împotriva noastr\, dac\ noi r\bd\m atacurile cu curaj,
toate uneltirile împotriva noastr\ se risipesc cu ajutorul lui Hristos, Care
lupt\ împreun\ cu noi. C\ci avem pe Iisus ap\r\torul nostru [i lupt\torul
pentru noi. S\ ne aducem aminte c\ [i El a str\b\tut veacul acesta a[a,
oc\rât, prigonit, batjocorit, iar la urm\ a sfâr[it prin moartea de ocar\ pe
cruce”. (Sf. Simeon Metafrastul, Parafraz\ în 150 de capete, cap. 132, în
Filocalia, vol. V, p. 344-345)

„Socote[te c\ f\r\delegile [i slava, [i bucuria de bun\t\]ile cere[ti sunt
ascunse în necazuri, în p\timiri, în r\bdare [i credin]\. C\ci [i grâul aruncat
în p\mânt sau arborele s\dit e de trebuin]\, a[a-zicând, s\ cad\ în putre-
ziciune [i necinste, [i apoi s\ primeasc\ podoaba ve[mântului [i rodul
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înmul]it. C\ci de nu va trece prin aceast\ putreziciune [i prin acele necinstiri,
nu va îmbr\ca acea podoab\ de pe urm\ [i frumuse]ile înf\]i[\rii. A[a
socote[te [i Apostolul, care zice: «Întru r\bdarea voastr\ ve]i dobândi sufletele

voastre» (Lc. 21, 19); sau, iar\[i: «În lume necazuri ve]i avea» (In. 14, 39)”.
(Sf. Simeon Metafrastul, Parafraz\ în 150 de capete, cap. 60, în Filocalia,
vol. V, p. 307)

„De dobânde[ti toiagul r\bd\rii, câinii vor înceta îndat\ de a se

obr\znici. R\bdarea este durerea nesf\râmat\ a sufletului, care nu se
clinte[te nicidecum sub loviturile îndrept\]ite sau neîndrept\]ite. R\bdarea
e rânduit\ pentru necazul pe care-l a[teapt\ în fiecare zi. R\bd\tor este
lucr\torul care nu cade, sau î[i câ[tig\, din c\deri, biruin]e. R\bdarea e t\ierea

scuzelor [i luarea aminte la sine”202. (Sf. Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeies-

cului urcu[, cuvântul XXVII, 36, în Filocalia, vol. IX, p. 398)
 
„Nu are lucr\torul (lini[tii) atâta nevoie de hran\, ca de r\bdare. C\ci

pentru lipsirea de cea dintâi va lua cunun\, dar din lipsa celei de a doua,
va agonisi pierzarea”. (Sf. Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[,
cuvântul XXVII, 37, în Filocalia, vol. IX, p. 398)

 

202 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Scolie din Isaac: «Pe m\sura smeritei tale cuget\ri, ]i se d\
]ie [i r\bdarea în greut\]ile tale. {i dup\ r\bdarea ta ]i se u[ureaz\ povara necazului t\u [i
agonise[ti mângâieri». Smerenia este ea îns\[i un izvor de r\bdare. C\ci nu te socote[ti c\
ai dreptul la mângâieri lume[ti. Iar r\bdarea stând tare, înt\re[te firea ta încât nu mai
sim]i greutatea necazului. Din r\bdare curge în tine o for]\, c\ci voin]a ascunde în ea
rezerve de for]\ pe care nu obi[nuim s\ le punem în lucrare. Mai bine zis aceste rezerve
de for]\ sunt în firea noastr\ [i ea le pune în lucrare prin voin]a care e o calitate general\
a ei, pe care nu o pune de obicei în mod deplin în lucrare. Rezervele de putere ale firii
noastre sunt chiar nesfâr[ite când ea st\ în leg\tur\ cu Dumnezeu. Mai u[or biruim
greut\]ile prin r\bdare, decât prin lupta de a nu le primi, de a le ocoli cu orice pre], fapt
în care se manifest\ o fric\, o sl\biciune, care ne face de fapt slabi. Cele din afar\ ne pot
zdrobi mai u[or firea, dac\ nu o înt\rim din rezervele ei l\untrice, care stau în leg\tur\ cu
rezervele de putere nesfâr[it\ ale lui Dumnezeu, Care a creat [i sus]ine firea noastr\, ca
adev\ratul ei fundament [i izvor. Alt\ scolie a sfântului Isaac: «Toate primejdiile [i
necazurile care nu sunt întâmpinate cu r\bdare aduc chin îndoit. C\ci r\bdarea omului e
pe m\sura primejdiilor ce-i vin. Atâta se încordeaz\ omul, cât e de mare greutatea c\reia
trebuie s\-i fac\ fa]\. Iar sl\birea cugetului este maica chinului, pe când r\bdarea e maic\
a mângâierii [i putere ce se na[te din l\rgimea inimii [i din bucuria ei. Dar aceast\ putere
greu o afl\ omul în necazurile sale, f\r\ harul dumnezeiesc care vine prin c\utarea cea cu
dinadinsul a rug\ciunii [i din v\rsarea lacrimilor». (n. s. 876, p. 398) 
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„Dac\ hotarul trând\viei e a nu avea r\bdare în nici o odihn\, al r\bd\rii
este a se socoti cineva în orice necaz ca fiind în odihn\”. (Sf. Ioan Sc\rarul,
Scara dumnezeiescului urcu[, cuvântul XXIX, 10, în Filocalia, vol. IX, p. 421)

 
„O, iubite frate, Domnul a r\bdat crucea [i tu nu te bucuri de necazu-

rile a c\ror r\bdare duce în Împ\r\]ia cerurilor? Drept ai spus c\ e[ti
nec\jit. Dar nu [tii c\ atunci când cineva cere P\rin]ilor s\ se roage pentru
el lui Dumnezeu s\-i dea ajutorul S\u203, i se înmul]esc necazurile [i
cercet\rile spre probarea lui? Nu cere deci odihn\ trupeasc\ dac\ Domnul
nu ]i-o d\. C\ci Domnul prive[te cu scârb\ la odihna trupului. {i tot El a
spus: «În lume necazuri ve]i avea» (In. 16, 33). Domnul s\ te ajute în toate!”.
(Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 186, în Filocalia, vol. XI, p. 215-216)

„... precum cei ce voiesc s\ dobândeasc\ dreg\toríi de la împ\ratul,
chiar dac\ au mul]i sus]in\tori la el, rabd\ [i ei necazuri [i primejdii [i
osteneli, pân\ reu[esc, a[a pune [i tu pu]in\ osteneal\, ca s\ afli marea
mil\. C\ci «mult poate rug\ciunea lucr\toare a dreptului» (Iac. 5, 14). Spune
fratelui care este cu tine, iubitului meu în Domnul: rabd\ pu]in, c\ci Domnul
pururea ceart\ [i prin aceasta î]i d\ruie[te mare mil\”. (Sf. Varsanufie, Scrisori
duhovnice[ti, 198, în Filocalia, vol. XI, p. 230)

„Înt\re[te-]i inima ca pe-o piatr\ tare. Iar piatr\ numesc t\ria
sufletului, ca s\ po]i auzi cele ce-]i voi spune. Ia deci seama la tine însu]i (...)
te preg\te[te spre mul]umire în toate, auzind pe Apostolul care zice:
«Întru toate mul]umi]i» (I Tes. 5, 18), «fie în necazuri, fie în nevoi, fie în
strâmtor\ri» (II Cor. 6, 4), fie în neputin]e [i osteneli trupe[ti. Mul]ume[te
lui Dumnezeu în toate cele ce vin asupra ta. C\ci n\d\jduiesc c\ [i tu vei
«intra în odihna Lui» (Evr. 1, 4). «Pentru c\ prin multe necazuri trebuie
s\ intr\m în Împ\r\]ia lui Dumnezeu» (Fap. 14, 22). Nu te îndoi deci în
sufletul t\u [i s\ nu sl\beasc\ inima ta în ceva. {i adu-]i aminte de
cuvântul Apostolului «c\ chiar de se stric\ omul nostru cel din afar\, cel
din\untru se înnoie[te din zi în zi» (II Cor. 4, 16).

Dac\ deci nu suferi p\timirile, nu po]i ajunge la cruce. Iar de rabzi
mai întâi p\timirile, vei intra la limanul odihnei Lui. {i te vei lini[ti apoi
întru toat\ negrija, având sufletul înt\rit [i lipit de Domnul pentru totdeauna,
str\juit în credin]\, bucurându-se întru n\dejde, veselindu-se în dragoste,
p\zit în sfânta [i cea de o fiin]\ Treime. {i atunci se va împlini cu tine ceea

203 Acest frate c\ruia îi r\spunde Sf. Cuvios Varsanufie, îi cerea s\ se roage pentru el,
c\ci era nec\jit – n.n. 
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ce s-a spus: «S\ se veseleasc\ cerurile [i s\ se bucure p\mântul» (Ps. 95, 11)”.
(Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 2, în Filocalia, vol. XI, p. 28-29)

 
„S\ fii îndelung r\bd\tor în necazurile tale, ca unul ce ai cunoscut

f\g\duin]a St\pânului Care zice: «În lume necazuri ve]i avea, dar
îndr\zni]i, Eu am biruit lumea» (In. 16, 33). (...) P\time[te împreun\ cu
Hristos, ca s\ te sl\ve[ti împreun\ cu El (Rom. 8, 17) [i dac\ mori
împreun\ cu El, ca s\ te scoli împreun\ cu El. F\când a[a, nu nesocote[ti
comoara ce st\ în fa]a ta204”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 22, în
Filocalia, vol. XI, p. 46)

„Acestea (necazurile – n.n.) au venit peste noi [i trebuie s\ îndur\m
astfel de primejdii, pân\ vom ajunge «la limanul voii Lui» (Ps. 106, 30),
precum ]i-am scris înainte. C\ci odat\ ce Dumnezeu nu te-a predat în
mâinile vr\jma[ilor t\i, nu te preda nici tu în mâinile lor. {i dac\ faci
aceasta nu te pred\ nici Dumnezeu205.

Iar de vrei s\ te izb\ve[ti de necazuri [i s\ nu fii doborât de ele,
a[teapt\-te la altele mai rele [i te vei odihni206. Adu-]i aminte de Iov [i de
sfin]ii de dup\ aceia, câte necazuri au suferit, [i dobânde[te r\bdarea lor [i

204 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Comoara ce ne st\ în fa]\ este dragostea lui Hristos [i toate
bun\t\]ile Lui pe care le d\ [i nou\. Pe ea nu o vom putea cunoa[te decât când vom
ajunge la lini[tirea des\vâr[it\ din partea grijilor pentru lucrurile trec\toare [i înguste ale
lumii acesteia. C\ci în aceast\ stare nu ne vom mai agita pentru cele netrec\toare. La
dragostea aceasta vom ajunge dup\ ce vom fi fost în stare s\ murim [i noi lumii ce ne
îngusteaz\ pentru Hristos, cum a murit El pentru noi. (n. s. 29, p. 46)

205 Tâlcuirea Pr. St\niloae: „În limanul voii Lui”. E starea în care nu vom voi s\ se fac\
nimic dup\ voia noastr\, ci totul dup\ voia lui Dumnezeu. E starea când vom voi ce
voie[te Dumnezeu, în]elegând c\ a[a e bine pentru noi; când nu vom mai fi robii „voii”
noastre. Aceasta va fi deplina noastr\ libertate. C\ci în fond voia lui Dumnezeu e ceea ce
corespunde firii noastre adev\rate. Voia contrar\ voii lui Dumnezeu e cea prin care voim
ceea ce nu e spre adev\rata noastr\ libertate. Prin ea nu voim în mod cu adev\rat liber. Ea
nu e de fapt voia noastr\, ci voia unor for]e contrare care ne robesc. Dar când [tim care e
voia lui Dumnezeu [i lucr\m conform ei, suntem lini[ti]i ca într-un post [i vom fi [i dup\
aceea. (n. s. 68, p. 68)

206 Tâlcuirea Pr. St\niloae: A[teptând necazuri [i mai grele decât cele de fa]\, le vei
sim]i pe acestea u[oare [i prin aceasta te vei sim]i deasupra lor, deci [i odihnit. Libertatea
[i odihna sunt nedesp\r]ite. Dar, la aceast\ stare nu se ajunge c\utând comoditatea. C\ci
[i aceasta ne robe[te leneviei, f\cându-ne totodat\ insensibili în sens egoist. Nu evitând
necazurile ne umaniz\m, ci r\bdându-le. Aceasta este în acela[i timp adev\rata mângâiere
a Duhului Sfânt, care va mângâia duhul nostru. Aceasta este adev\rata odihn\. (n. s. 69,
p. 68)
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duhul t\u va fi mângâiat. Îmb\rb\teaz\-te [i fii tare [i roag\-te ...”. (Sf.
Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 47, în Filocalia, vol. XI, p. 68)

„Bucur\-te, frate, [i fii cu curaj! S\ nu te tulbure diavolul pentru lucruri
nefolositoare. Socote[te iubirea ta c\ e ispitit [i nec\jit cineva f\r\ îng\duin]a
lui Dumnezeu? Nu. Dumnezeu îng\duie s\ ni se întâmple acestea spre folosul
sufletului. Dar diavolul v\zând aceasta a întors lucrurile contra noastr\ ca
[i la început, sco]ându-ne din sfânta pace a raiului. C\ci ce ne-a mutat din
cele ale noastre? În locul sfintei p\ci a aruncat în noi furioasa mânie. În
loc de ura cea de la Dumnezeu, prin care se ur\sc cele rele, a aruncat în
noi ura rea, prin care urâm cele bune [i pe Dumnezeu Însu[i”. (Sf. Varsanufie,
Scrisori duhovnice[ti, 97, în Filocalia, vol. XI, p. 133)

„Ia aminte la tine cu am\nun]ime, ca unul ce a[tep]i s\-]i vin\ ispita în
fiecare ceas, fie spre moarte, fie spre necazuri [i mari primejdii. {i suport-o
cu hot\râre [i f\r\ tulburare, gândind c\ «prin multe necazuri trebuie s\ intr\m
în Împ\r\]ia cerurilor» (Fap. 14, 22)”207. (Cuviosul Isaia Pustnicul, Dou\zeci
[i nou\ [i cuvinte, cuvântul XXVII, 10, în Filocalia, vol. XII, p. 236)

„S\ ne hot\râm, r\bdând cu inim\ bun\, a suferi cu b\rb\]ie tot ce
vine asupr\-ne f\r\ voia noastr\ [i s\ st\ruim cu t\rie în ostenelile cele de
bun\voie. Cele ce vin asupr\-ne f\r\ voia noastr\ sunt necazurile [i
nevoile, iar ostenelile cele de bun\voie sunt lucrurile pe care noi în[ine le
întreprindem într-un chip oarecare: postul, privegherea [i cele asem\n\toare.
Îns\ [i pentru una, [i pentru alta s\ atragem prin rug\ciune ajutorul harului
dumnezeiesc, c\ f\r\ ajutorul de sus nu putem spori cu nimic, oricât\ râvn\
ar avea dorin]a noastr\”. (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului
Sava, p. 81)

 
„Tot ce ]i se întâmpl\ prime[te cu în]elegere, [i nu-]i pierde senin\tatea

în necazuri, [tiind c\ pentru aceasta vei avea plat\ de la Dumnezeu”.
(Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 125)

Cine nu rabd\ necazurile, sufer\ un chin îndoit

„Când sufletul care a p\c\tuit nu prime[te necazurile ce vin asupra-i,
atunci îngerii zic despre el: «Am doftorit Babilonul [i nu s-a vindecat»

207 Tâlcuirea Pr. St\niloae: S\ nu a[tep]i o via]\ comod\, c\ci nu prin ea înaintezi spre
Împ\r\]ia cerurilor, cum nici Hristos nu [i-a deschis-o Lui ca om printr-o via]\ comod\.
(n. s. 478, p. 236)
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(Ier. 51, 9)”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin
fapte, cap. 82, în Filocalia, vol. I, p. 262)

„Cel ce se împotrive[te necazurilor se r\zboie[te f\r\ s\ [tie cu
porunca lui Dumnezeu208. Iar cel ce le prime[te întru cuno[tin]\ adev\rat\,
acela rabd\ pe Domnul, cum zice Scriptura”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i
închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 197, în Filocalia, vol. I, p. 274)

„Vr\jma[ul (diavol – n.n.) cunoa[te dreptatea legii duhovnice[ti [i de
aceea caut\ numai s\ câ[tige consim]irea cugetului. C\ci a[a fie c\-l va
face pe cel c\zut în puterea lui s\ se supun\ ostenelilor poc\in]ei, fie c\,
nepoc\indu-se, îl va împov\ra cu necazuri f\r\ voie. Ba se întâmpl\
uneori c\ îl face s\ lupte [i împotriva necazurilor, ca în via]a aceasta s\-i
înmul]easc\ durerile, iar la ie[irea sufletului s\-l dovedeasc\ necredincios
din pricina lipsei de r\bdare”. (Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc\,
cap. 91, în Filocalia, vol. I, p. 244)

„Toate greut\]ile [i necazurile ce nu sunt r\bdate au în ele un chin
îndoit209. C\ci r\bdarea omului mic[oreaz\ ap\sarea lor. Lipsa de curaj e
maica chinului. Iar r\bdarea e maica mângâierii [i o putere care obi[nuie[te
s\ se nasc\ din l\rgimea inimii. Dar aceast\ putere e greu s\ o afle omul în
necazurile lui f\r\ darul dumnezeiesc, care se ive[te din urm\rirea
rug\ciunii [i din v\rsarea lacrimilor”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele
nevoin]e, cuvântul XLVI, în Filocalia, vol. X, p. 246)

Ce ne d\ putere în a r\bda necazurile?

„Dac\ vrem s\ suport\m u[or tot necazul [i toate ispitele, s\ dorim
moartea pentru Hristos [i s-o avem totdeauna înaintea ochilor; — de

208 Cel ce se r\zvr\te[te împotriva necazurilor î[i provoac\ lui[i un r\u, c\ci aceast\
r\zvr\tire este îndreptat\ de cele mai multe ori împotriva Medicului [i Tat\lui absolut,
Care permite aceste lucruri doar spre binele [i s\n\tatea noastr\ sufleteasc\ – n.n.

209 Tâlcuirea Pr. St\niloae: R\bdarea e o t\rie spiritual\ care mic[oreaz\ t\ria necazu-
rilor. Prin faptul c\ nu le rabzi, nu le mic[orezi [i nu le înl\turi. De suportat tot le supor]i,
c\ci n-ai ce face. Dar suportarea f\r\ r\bdare e îndoit sau însutit de grea. Cu cât rabzi
necazurile cu voia, cu atât pui un efort care le m\rgine[te puterea; cu cât e[ti mai f\r\
r\bdare în ele, cu atât le m\re[ti chiar prin aceasta, p\rându-]i de nesuportat, f\r\ limit\ [i
de nest\pânit prin puterea ta. Necazul care-]i apare, când nu-l rabzi, ca nem\rginit, îl
m\rgine[ti, îl st\pâne[ti prin r\bdare, c\ci în ea e puterea lui Dumnezeu care-l m\rgine[te.
Propriu zis sim]i aceast\ putere cum îl limiteaz\. E [i aceasta o form\ a sinergiei: cu cât te
încordezi mai mult în r\bdare, cu atât puterea lui Dumnezeu î]i ajut\ s\ biruie[ti necazul...
(n. s. 266, p. 246)
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altfel, avem [i porunc\ de a ne lua crucea [i de a-L urma, or aceasta înseamn\
s\ fim totdeauna gata s\ murim (pentru El) —; deci, dac\ vom avea o astfel
de dispozi]ie, vom suporta u[or, dup\ cum s-a spus, tot necazul cel v\zut
[i nev\zut. Cel ce este dispus s\ moar\ pentru Hristos nu-i pas\ de
momentele triste [i dureroase. De aceea, zicem, necazurile sunt greu de
suportat pentru cei ce nu iubesc moartea pentru Hristos [i nu au
totdeauna gândul îndreptat spre El. Deci, cel ce dore[te s\ mo[teneasc\
pe Hristos [i aprob\ patimile Lui, trebuie  s\-[i doreasc\ acela[i lucru, iar
cei ce zic c\ iubesc pe Domnul, întru aceasta s\ se fac\ cunoscu]i, adic\
prin faptul c\ suport\ orice necaz care vine asupra lor, nu numai cu curaj,
ci [i cu voie bun\, având n\dejde în El”. (Sf. Macarie Egipteanul, Alte
[apte omilii, Cuvânt despre libertatea min]ii, 17, în PSB, vol. 34, p. 343)

 
„Nenorocirea produce vigoare [i face a privi în\untrul s\u sufletul

ocupat a privi mii de lucruri în afar\. A[adar, s\ nu murmur\m dac\ suntem
în nenorocire ci, din contr\, s\ mul]umim lui Dumnezeu, c\ci din nenorocire
vom trage un mare folos. Agricultorul, dup\ ce a r\spândit semin]ele pe
care le-a adunat cu atâta munc\, dore[te s\ vin\ ploaia; acela care n-ar
avea nici o idee despre agricultur\ s-ar mira [i ar zice: ce face acest om? El
împr\[tie semin]ele pe care le-a cules! {i nu numai le împr\[tie, dar le
amestec\ atât de bine cu p\mântul, c\ îi va fi cu neputin]\ de a le aduna
din nou; mai mult înc\, el dore[te ploaia, care va strica aceste semin]e [i le
va schimba în noroi; acesta se va tulbura v\zând râurile ie[ind din p\mânt
[i auzind zgomotul tunetului; agricultorul, din contr\, se va bucura; el va
tres\ri la vederea acestei furtuni, c\ci el nu prive[te prezentul, ci se gânde[te
la viitor; pu]in îl nelini[te[te zgomotul tunetului, el socote[te snopii de
grâu; s\mân]a se va strica, dar el va secera spice înverzite; ploaia nu e atât
de rea [i va aduce o aerisire pl\cut\ la arie. De asemenea [i noi, s\ nu ne
gândim la nenorocirea prezent\, la aceste furtuni trec\toare, ci la foloasele
ce vom avea din ele, la fructele ce ne vor produce. S\ a[tept\m snopii ce
ele trebuie s\-i fac\. C\ci, dac\ suntem aten]i, vom aduna în acest timp
mult rod [i vom putea s\ umplem mintea noastr\ de hran\. Dac\ suntem
aten]i, nu numai c\ nu va rezulta pentru noi nici o pagub\ din aceast\
nenorocire, ci vom trage din ea foloase f\r\ num\r. Dac\ tr\im în nesim]ire,
lini[tea îns\[i ne va pierde. Fericirea [i nenorocirea sunt deopotriv\ de
triste pentru omul nep\s\tor, dar ele folosesc amândou\ aceluia care se
îngrije[te de sine. {i, dup\ cum aurul p\streaz\ str\lucirea sa chiar în ap\,
aruncat în cuptor, el se arat\ mai str\lucitor; p\mântul îns\ cufundat în
ap\ se tope[te, iarba se ve[teje[te; de cad în foc, p\mântul se înt\re[te [i
iarba se arde. Tot astfel desigur este dreptul [i p\c\tosul: dreptul chiar
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f\r\ lini[te p\streaz\ str\lucirea sa ca [i aurul cufundat în ap\; [i dac\ a
c\zut în ispit\, se face mai str\lucitor, ca [i aurul pe care focul l-a cur\]it.
Dar p\c\tosul se tope[te, se ve[teje[te la sânul fericirii ca [i noroiul [i
iarba aruncate în ap\; încercarea îl distruge [i-l pierde, dup\ cum focul
arde p\mântul [i iarba.

S\ nu ne l\s\m dar doborâ]i de nenorocirile de fa]\, c\ci dac\ e[ti
p\c\tos, focul nenorocirii s\ ard\ [i s\ distrug\ p\catele tale; dac\ îns\ e[ti
virtuos, s\-]i dea mai mult\ str\lucire [i m\rire. Dac\ veghezi [i r\mâi
lini[tit, nimic nu va putea s\ te vat\me. Cauza atâtor c\deri nu este atât
ispita, cât u[urin]a acelora care o sufer\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Primele
patru omilii despre statui, omilia a IV-a, p. 71-72)

„Aceasta ne-a poruncit Iisus Hristos, zicând: «Fi]i dar în]elep]i ca
[erpii» (Mt. 10, 16). C\ci, dup\ cum acesta ([arpele – n.n.) înf\]i[eaz\ tot
corpul pentru a sc\pa capul, de asemenea [i tu, dac\ trebuie s\ pierzi
bog\]ii, corpul, toate averile, via]a chiar, pentru ca s\ p\strezi pietatea, nu
te întrista. Dac\ p\r\se[ti aceast\ lume ducând cu tine pietatea, Dumnezeu
î]i va r\spl\ti cu mai mare dragoste toate. El va reînvia corpul t\u îmbr\-
cându-l în m\rire [i, în locul bog\]iilor tale, vei primi bunuri pe care nici
un cuvânt nu poate s\ le exprime. Iov nu [edea cu totul gol pe gunoi,
suferind o via]\ mai crud\ ca mii de muritori? Dar el p\stra pietatea sa [i
tot ceea ce pierduse îi fu înapoiat cu îmbel[ugare: s\n\tate, frumuse]e,
copii numero[i, averi, dar, ce e mai mult decât toate, coroana str\lucitoare
a r\bd\rii. C\ci, dup\ cum se întâmpl\ cu arborii, dac\ cineva le ia fructele
[i frunzele, dac\ le taie toate ramurile f\r\ a atinge îns\ r\d\cina, arborele
cap\t\ din nou mai mult\ podoab\; tot astfel se petrece [i cu noi dac\ ne
r\mâne r\d\cina piet\]ii. Când averile ne-ar fi luate, când corpul nostru ar
fi dat stric\ciunii, noi vom dobândi iar\[i toate cu mai mare cinste”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia a IV-a, p. 79-80)

 
„Nu numai pentru izb\virea noastr\, dar [i pentru pl\cerea [i mângâierea

noastr\, a pus mai înainte cele rele, pentru ca, încuraja]i de n\dejdea celor
viitoare, s\ nu mai sim]im amarul celor de fa]\. Tocmai aceasta vrea s\
arate [i Pavel când spune: «C\ci întrist\rile noastre de acum, care sunt u[oare
[i de o clip\, ne agonisesc nou\ o slav\ peste m\sur\ de mare [i ve[nic\,
pentru c\ noi nu ne uit\m la lucrurile care se v\d, ci la cele ce nu se v\d»
(II Cor. 4, 17, 18). A numit u[oar\ aceast\ întristare, nu c\utând la propria
fire a nenorocirilor, ci gândindu-se la a[teptarea bunurilor viitoare. C\ci,
precum negustorul nu simte necazurile c\l\toriei pe mare, din pricina n\dejdii
câ[tigului, iar lupt\torul din circ rabd\ b\rb\te[te r\nile capului, când se
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gânde[te la cunun\; tot a[a [i noi, ]intindu-ne ochii spre ceruri [i spre bunurile
de acolo, oricâte nenorociri ar da peste noi, s\ le r\bd\m viteje[te, înt\ri]i
fiind de n\dejdea bun\ în cele viitoare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Predicile
despre statui, Partea a II-a, predica a XVI-a, p. 112-113)      

 
„Frica gheenei [i dragostea Împ\r\]iei dau puterea de a r\bda necazurile.

Iar aceasta nu vine de la noi în[ine, ci de la Cel ce cunoa[te gândurile noastre”.
(Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 141,
în Filocalia, vol. I, p. 267)

„Necazurile de acum pune-le al\turi cu bun\t\]ile viitoare [i nicicând
descurajarea nu-]i va mole[i nevoin]a”. (Marcu Ascetul, Despre legea duhov-
niceasc\, cap. 156, în Filocalia, vol. I, p. 249)

„Fa]\ de încerc\rile care vin, mul]i s-au împotrivit în multe chipuri.
Dar f\r\ rug\ciune [i poc\in]\ nimenea n-a sc\pat de asuprire”. (Marcu
Ascetul, Despre legea duhovniceasc\, cap. 92, în Filocalia, vol. I, p. 244)

„Dumnezeiescul Apostol ne îndeamn\ s\ r\bd\m în credin]\, s\ ne bucur\m
în n\dejde [i s\ st\ruim în rug\ciune (Rom. 12, 12), ca s\ r\mân\ în noi
bunul bucuriei. Dac\ e a[a, cel ce nu rabd\ nu e credincios; cel ce nu se
bucur\ nu e cu bun\ n\dejde, c\ci a lep\dat pricina bucuriei, rug\ciunea,
nest\ruind în ea”. (Ilie Ecdicul, Culegere din sentin]ele în]elep]ilor, cap. 88,
în Filocalia, vol. IV, p. 288)

 
„Dac\ vrem s\ r\bd\m tot necazul [i toate ispitele cu u[urin]\, s\ dorim

moartea pentru Hristos [i s\ o avem pururea înaintea ochilor. De altfel,
aceasta ne este [i porunca: S\ ne lu\m crucea [i s\-I urm\m Lui, ceea ce
înseamn\ s\ fim apleca]i s\ murim. Dac\ vom avea aceast\ stare de suflet,
vom r\bda, cum s-a zis, tot necazul v\zut [i nev\zut, cu mult\ u[urin]\.
C\ci cel ce dore[te chiar s\ [i moar\ pentru Hristos, cu greu se va teme de
dureri [i de necazuri. C\ci de aceea socotim necazurile grele, pentru c\ nu
dorim moartea pentru Hristos [i nu atârn\m cu gândul pururea de El. Iar
cel ce pofte[te s\-L mo[teneasc\ pe El, s\ pofteasc\, de asemenea, a râvni
patimile Lui. A[adar, cei ce zic c\ iubesc pe Domnul întru aceasta se fac
v\di]i, c\ rabd\ nu numai cu vitejie, ci [i cu inim\ bun\ tot necazul care le
vine asupra, pentru n\dejdea în El”. (Sf. Simeon Metafrastul, Parafraza
în 150 de capete, cap. 133, în Filocalia, vol. V, p. 345)
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Marele câ[tig al r\bd\rii necazurilor

„Cel binecredincios s\ nu se întristeze dac\ îndur\ suferin]e în
vremurile de acum; îl a[teapt\ un timp fericit; înviind, se va bucura sus cu
p\rin]ii, într-un veac f\r\ de durere”. (Sf. Clement Romanul, Omilie,

numit\ a doua Epistol\ c\tre Corinteni, Cap. XIX, 4, în PSB, vol. 1, p. 122)

„... Ariston210 a spus:
«... Dar v\d destul de des
C\ cei care au ales traiul evlavios
O duc destul de greu, pe când cei care n-au ales
Altceva decât numai folosul lor,
Vie]uiesc mai bine decât noi.
Da, pentru prezent! Uit\-te, îns\, mai departe!
Pe to]i ace[tia, pieirea îi a[teapt\!»”. (Teofil al Antiohiei, Trei c\r]i c\tre

Autolic, Cartea a Treia, VII, în PSB, vol. 2, p. 441)

„S\ ne lupt\m, a[adar, a le suporta pe cele pricinuite de r\u, pentru ca
puterea lini[tei noastre suflete[ti s\ z\d\rniceasc\ planurile du[manului.
Dac\ noi în[ine ne atragem asupra noastr\ vreun necaz, fie din impruden]\,
fie altfel, în orice caz trebuie s\ suport\m cu r\bdare ceea ce ne imput\m.
Iar dac\ socotim c\ unele ne sunt trimise de Domnul, cui trebuie s\-i
ar\t\m mai mult\ r\bdare decât Domnului? El ne înva]\ s\ mul]umim ([i
s\ ne bucur\m) de cinstea mustr\rii divine. «Pe cei pe care-i iubesc – zice
El – îi cert» (Pld. 3, 12). Ferice de acel serv pentru îndreptarea c\ruia
st\ruie Domnul, pe care-L socote[te demn de sup\rarea Lui”. (Tertulian,
Despre r\bdare, XI, în PSB, vol. 3, p. 193)

„... Necazurile, pe care le îndur\ de buna sa voie, sunt exerci]ii continui
în vederea persecu]iilor, pentru ca atunci când neap\rat vor veni asupra
lui necazuri, temeri [i sup\r\ri s\ fie preg\tit s\ le îndure cu curaj”.
(Clement Alexandrinul, Pedagogul, Cartea III, Cap. VIII, 41.1., în PSB,
vol. 4, p. 329)

 

210 Not\ Pr. Dumitru Fecioru: Ariston, filozof stoic (sec. III î. Hr.). Dup\ el binele const\
în virtute, iar din filozofie numai partea moral\ merit\ s\ fie studiat\. (n. s. 23, p. 441).
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„Pentru cei bine preg\ti]i, necazurile sunt un fel de hran\ atletic\ [i
exerci]ii, care fac pe cel ce lupt\ s\ ajung\ la slava cea p\rinteasc\”211. (Sf. Vasile
cel Mare, Comentarii la Psalmi, comentariu la psalmul XXXIII, în col. Izvoarele
Ortodoxiei, Editura Libr\riei Teologice, Bucure[ti, 1939, p. 168-169)

 
„... Uneori o vindecare rapid\ nu se dovede[te în folosul celor

vindeca]i, în cazul când din r\spunderea proprie ar fi ajuns în greut\]i din
care ar fi fost elibera]i prea u[or, [i aceasta pentru c\ au apreciat prea
u[uratic vindecarea r\ului, iar, neluând m\suri de precau]ie c\ ar putea
din nou s\ se îmboln\veasc\, au c\zut în aceea[i nenorocire veche! Într-
adev\r, Dumnezeu Cel ve[nic, care cunoa[te cele ascunse [i care «[tie
toate mai înainte de a se face», amân\, în bun\tatea Sa, ajutorarea mai
rapid\ a oamenilor; mai bine zis, ajutorarea Sa const\ în ne-ajutorare,
pentru c\ tocmai acest lucru este spre folosul lor”. (Origen, Filocalia, XXI,
[Din cartea a III-a «Despre principii»], 16, în PSB, vol. 7, p. 434) 

„... Dac\ dreptatea lui Iov nu s-a v\dit altfel decât prin aceea c\ a
suportat tot felul de nenorociri, cum putem pretinde c\ ar fi rele motivele
care v\desc dreptatea lui Iov?”. (Origen, Filocalia, XXVI, [Din comentariul
la Psalm 4], 5, în PSB, vol. 7, p. 486) 

„Biruin]a asupra du[manilor celor nev\zu]i n-o dobânde[ti cu puterile
trupului, ci cu r\bdarea sufletului [i cu suferirea necazurilor”. (Sf. Vasile
cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a II-a despre post, I, în PSB, vol. 17,
p. 358)

„... nu v\ l\sa]i cople[i]i de nenorocirea c\zut\ pe capetele noastre,
nici s\ nu vi se tulbure mintea, ci scutura]i negura triste]ii, înt\ri]i-v\ din
nou sufletele voastre cu ajutorul unor gânduri pline de b\rb\]ie [i face]i
din nenorocire prilej de cununi. Dac\ ve]i r\mâne nezdruncina]i, v\ ve]i
ar\ta mai încerca]i în credin]\ [i ve]i str\luci ca [i aurul curat trecut prin
foc, ba înc\ ve]i face de ru[ine [i mai mult pe urâtorul de oameni, c\ n-a

211 R\bdarea necazurilor ne fortific\ [i ne ajut\ în lupta duhovniceasc\. Odat\ cu dep\[irea
prin r\bdare a unui necaz, câ[tig\m o atent\ cunoa[tere asupra propriilor sl\biciuni, pe
care trebuie s\ le înt\rim în vederea confrunt\rii cu patimile. De altfel Sfântul Pavel
semnaleaz\ acest lucru: „Orice mustrare, la început, nu pare c\ e de bucurie, ci de întris-
tare, dar mai pe urm\ d\ celor încerca]i cu ea roada pa[nic\ a drept\]ii” (Evr. 12, 11). Iar
aceast\ road\ pa[nic\ a drept\]ii nu poate fi decât n\dejdea pe care spun Sfin]ii P\rin]i c\
o câ[tig\m o dat\ cu r\bdarea necazurilor – n.n.
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putut s\ scoat\ din ochii vo[tri o lacrim\ m\car cu nenorocirile puse la
cale împotriva voastr\”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a
XXI-a, X, în PSB, vol. 17, p. 562)

„Într-adev\r, pentru cei bine preg\ti]i necazurile sunt un fel de hran\
atletic\, sunt exerci]ii care urc\ pe lupt\tor la slava Tat\lui. (...) C\ e
ru[inos s\ binecuvânt\m pe Dumnezeu când ne merge bine [i s\ t\cem
când vin peste noi necazuri [i nevoi, dimpotriv\, atunci trebuie s\
mul]umim lui Dumnezeu chiar mai mult, pentru c\ [tim c\ Dumnezeu
«îl ceart\ pe cel pe care-l iube[te [i bate pe tot fiul pe care îl prime[te»
(Evr. 12, 6)”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul
XXXVI, I, în PSB, vol. 17, p. 263)

„Are s\ i se ia p\mântul, ca s\ dobândeasc\ paradisul; are s\ fie
osândit\ cu necinste, ca s\ fie învrednicit\ de cununile slavei!”. (Sf. Vasile
cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a V-a la Muceni]a Iulita, II, în PSB,
vol. 17, p. 387)

„Ai fost osândit pe nedrept? Bucur\-te cu n\dejdea bun\t\]ilor viitoare!
Ai fost osândit pe bun\ dreptate? {i acum mul]ume[te! E[ti pedepsit aici
pe p\mânt pentru cele ce-ai f\cut, [i n-ai s\ mai fii p\strat pentru pedeapsa
ve[nic\, pentru toate p\catele tale!”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri,
omilia a V-a la Muceni]a Iulita, VI, în PSB, vol. 17, p. 393)

„Rabd\ [i tu pu]in în vreme de necaz, ca viteazul Iov. S\ nu fii doborât
de furtun\ [i nici s\ lepezi ceva din averea de virtu]i, pe care o por]i. P\streaz\
în suflet, ca pe o comoar\ de mare pre], mul]umirea ce o datorezi lui Dum-
nezeu [i vei primi [i tu daruri îndoite de desf\t\ri pentru mul]umirea ce o
ar\]i”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a VIII-a, VI, în PSB,
vol. 17, p. 429)

„Putem noi oare sili pe Judec\tor s\ ne dea ve[nic acelea[i lucruri? Putem
noi oare înv\]a pe St\pân, cum trebuie s\ ne cârmuiasc\ via]a? El Însu[i
are putere asupra hot\rârii Sale. Rânduie[te cum vrea cele ale noastre. Este
în]elept [i d\ slugilor Sale ce le este de folos. Nu iscodi judec\]ile St\pânului!
Iube[te numai pe cele rânduite de în]elepciunea Lui! Prime[te cu pl\cere
ori[ice î]i d\!”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a XXI-a, XI,
în PSB, vol. 17, p. 564)
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„... dac\ ai avea necaz în lumea aceasta din pricina cuvântului, adic\ a
adev\rului, s\ [tii c\ vei împ\r\]i dup\ aceea; c\ci aceast\ r\splat\ a fost
hot\rât\ pentru necazul de aici în schimbul binelui. Iar dac\, totu[i, nu
vei avea necaz, s\ nu a[tep]i coroane acolo, pentru c\ n-ai purtat aici luptele
[i ostenelile care sunt hot\râte pentru coroane”. (Sf. Vasile cel Mare,
Constitu]iile ascetice, cap. XXIV, I, în PSB, vol. 18, p. 517)

 
„Omul tare, cu grij\ de el [i treaz, ajunge prin aceste ispite mai puternic;

[i cu cât se prelungesc necazurile, pe atât îi cre[te [i b\rb\]ia; pe când omul
trândav [i nep\s\tor se clatin\ [i cade îndat\, de-ar veni doar o boare trec\toare
de ispit\; cade, nu din pricina naturii ispitelor, ci din pricina sl\biciunii voin]ei”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia II, V, în PSB, vol. 21, p. 45)

 
„… dac\ suntem cu mintea treaz\, necazurile pot s\ ne apropie mai

mult de Dumnezeu; [tiind, dar, c\ atunci vom putea atrage asupr\-ne
ajutorul Lui, când ne apropiem de El cu sufletul îndurerat [i lacrimi
fierbin]i, s\ nu ne întrist\m când vin necazurile peste noi, ci s\ le îndur\m
în lini[te, gândindu-ne la câ[tigul ce-l avem de pe urma lor”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Omilii la Facere, omilia XXXVIII, VII, în PSB, vol. 22, p. 61)

„Pentru ce te întristezi? Pentru ce te superi? Pentru ce te nec\je[ti?
Pentru ce e[ti mic la suflet? Crezi, oare, c\ are s\ îng\duie Dumnezeu s\
ne lase în p\r\sire când facem tot ce trebuie [i st\ în puterea noastr\ s\
facem, adic\ s\ r\bd\m, s\ st\ruim, s\ mul]umim lui Dumnezeu pentru
toate? Crezi, oare, c\ nu biruie în]elepciunea St\pânului nostru chiar atunci
când lucrurile ar ajunge la dezn\dejde? Noi s\ facem tot ce depinde de
noi [i s\ avem credin]\ curat\, încredin]a]i fiind c\ iscusit este Ap\r\torul
sufletelor noastre. {i negre[it, Cel Care [tie mai bine decât noi folosul
nostru va rândui lucrurile a[a cum se cuvine, dup\ cum este [i Lui cu cuviin]\
[i nou\ de folos, ca s\ primim [i r\splata r\bd\rii, [i s\ fim învrednici]i [i
de iubirea Sa de oameni…”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere,
omilia XXXII, IX, în PSB, vol. 21, p. 426)

„Deci de cad în încerc\ri unii oameni virtuo[i, s\ nu se tulbure, ci mai
degrab\ asta s\ le dea bune n\dejdi, c\ n\vala încerc\rilor le este pricin\
de cununi [i premii; iar de vin necazurile peste noi, care suntem cu p\cate,
nici noi s\ nu ne nec\jim, [tiind c\ dac\ primim cu mul]umire toate neca-
zurile ce vin peste noi, atunci n\vala lor va fi în orice timp cur\]ire de p\cate.
Slug\ recunosc\toare este aceea care mul]ume[te St\pânului s\u nu numai
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când îi merge bine, ci î[i arat\ recuno[tin]a sa [i în vremi potrivnice”. (Sf.
Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XL, III, în PSB, vol. 22, p. 76)

„A[a sunt cele de la Dumnezeu! Nu numai c\ ne slobozesc de necazuri
dac\ ne str\duim s\ îndur\m cu curaj încerc\rile ce vin peste noi, dar ne
dau chiar în mijlocul necazurilor, atât de mare bucurie, încât ne fac s\ le
uit\m [i ne umplu de bogate bun\t\]i”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere,
omilia XLV, IV, în PSB, vol. 22, p. 135)

„Sup\r\rile mari pricinuiesc adesea [i bucurii mari”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Omilii la Facere, omilia XLV, I, în PSB, vol. 22, p. 314)

„Ai v\zut c\ r\spl\]ile au fost mai mari decât suferin]ele, c\ bun\t\]ile
au fost nenum\rate? Treisprezece ani a suferit (Iosif – n.n.) încerc\rile,
îndurând robia, învinuirea aceea nelegiuit\ [i zilele negre din închisoare,
dar pentru c\ a îndurat toate acestea mul]umind lui Dumnezeu, a primit
îmbel[ugate r\spl\]i chiar în via]a aceasta. Gânde[te-mi-te c\ pentru acel
pu]in timp, suferit în robie [i închisoare, a condus împ\r\]ia vreme de optzeci
de ani!” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia LXVII, V, în PSB,
vol. 22, p. 341)

„C\ pentru necazurile pe care le suferim pe nedrept sau c\p\t\m iertare
de p\catele noastre, sau primim cununi mai str\lucitoare, de nu avem prea
multe p\cate”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia IX, II, în PSB,
vol. 23, p. 111)

„{i cu toate c\ Pavel s-a rugat s\-l scape de aceast\ încercare, n-a reu[it,
din pricina marelui folos pe care avea s\-l aib\ de pe urma acestei încerc\ri.
Dac\ ne uit\m la toat\ via]a lui David, vom vedea c\-i mai str\lucitor în
primejdii; [i el [i ceilal]i asemenea lui. Iov atunci au str\lucit mai mult;
Iosif tot pentru asta a fost mai vestit; la fel [i Iacov [i tat\l lui [i bunicul
lui [i to]i câ]i [i-au pus vreodat\ cununi str\lucitoare pe capetele lor;
datorit\ necazurilor [i încerc\rilor au fost încununa]i [i l\uda]i.

{tiind toate acestea, potrivit în]eleptului cuvânt, «s\ nu ne tulbur\m
în timp de încercare» (În]. Sir. 2, 2), ci numai un singur lucru s\ avem în
minte: s\ îndur\m toate cu curaj, f\r\ s\ ne întreb\m de ce [i f\r\ s\ cercet\m
pricinile necazurilor noastre. Nu-i al nostru a [ti când necazurile vor lua
sfâr[it, ci al lui Dumnezeu, Care a îng\duit s\ vin\ peste noi; al nostru
este de a le îndura cu mul]umit\ [i recuno[tin]\. De vom face a[a, apoi toate
bun\t\]ile se vor rev\rsa asupra noastr\. Dar ca s\ vin\ acestea, ca s\ fim
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aici pe p\mânt mai buni, iar dincolo, în Ceruri, mai str\luci]i, s\ primim
tot ce vine peste noi, mul]umind pentru toate Celui ce [tie mai bine decât
noi folosul, Celui ce ne iube[te mai mult decât p\rin]ii no[tri.

Aceste dou\ gânduri [optindu-le la fiece necaz ce vine peste noi, s\
c\ut\m s\ potolim triste]ea [i s\ sl\vim în toate pe Dumnezeu, Care face
[i s\vâr[e[te totul spre binele nostru”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei,
omilia X, VII, în PSB, vol. 23, p. 129-130)

„Dac\ sunt cu putin]\ de suferit [i u[oare valurile [i m\rile pentru
marinari, luptele [i r\nile pentru osta[i, furtunile [i gerurile pentru
plugari, loviturile cele dureroase pentru cei ce se lupt\ cu pumnii, din pricina
n\dejdii unor r\spl\]i trec\toare [i pieritoare, cu mult mai mult cel ce
n\d\jduie[te cerul, bun\t\]ile cele nespuse [i r\spl\]ile cele ve[nice nu va
sim]i nici unul din necazurile [i din oboselile de aici”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, Omilii la Matei, omilia XXIII, V, în PSB, vol. 23, p. 301)

„Cu cât vei suferi mai multe necazuri ducând o via]\ îmbun\t\]it\, cu
atât vei ajunge mai puternic”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei,
omilia XXIV, IV, în PSB, vol. 23, p. 317)

„Fericitul acesta (Pavel), fiind în multe primejdii [i nevoi, ruga
adeseori pe Dumnezeu s\ dep\rteze de la el aceste încerc\ri (II Cor. 12, 8);
totu[i Dumnezeu nu S-a uitat la cererea lui, ci la folosul lui; [i i l-a ar\tat,
spunându-i: «Destul î]i este harul Meu; c\ puterea Mea în sl\biciune se
des\vâr[e[te» (II Cor. 12, 9). Deci Dumnezeu, înainte ca Pavel s\-I spun\
pricina, îi face bine f\r\ voia [i f\r\ [tirea lui”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la Matei, omilia XXV, IV, în PSB, vol. 23, p. 325-326)

„Când era bun David? Când se bucura sau când era strâmtorat? Când
erau buni iudeii? Când suspinau [i chemau pe Dumnezeu sau când se
bucurau în pustie [i se închinau vi]elului? De aceea [i Solomon, cel care a
[tiut mai bine decât to]i ce este bucuria, spune: «Mai bine este s\ te duci
într-o cas\ în care se jele[te, decât într-o cas\ în care se râde» (Ecl. 7, 3).
De aceea [i Hristos pe unii îi ferice[te, zicând: «Ferici]i cei ce plâng» (Mt. 5, 4),
iar pe ceilal]i îi neferice[te: «Vai vou\ celor ce râde]i, c\ ve]i plânge!» (Lc. 6, 25).
{i pe bun\ dreptate. Sufletul, când huzure[te, devine mai u[uratic, mai
trândav; când îns\ e întristat, se smere[te, se cumin]e[te, scap\ de tot roiul
de p\cate, are gânduri mai înalte, ajunge mai puternic”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la Matei, omilia XL, V, în PSB, vol. 23, p. 490)
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„În necazuri [i suferin]e, în r\bdare [i credin]\, stau ascunse f\g\duin]ele,
slava [i ob]inerea bunurilor cere[ti – dup\ cum în s\mân]a aruncat\ sub
brazd\ (se ascunde) rodul, (dup\ cum) în planta ce r\sare între spini sau
în loc mocirlos (se ascunde) copacul”. (Sf. Macarie Egipteanul, Cele cincizeci
de omilii duhovnice[ti, omilia V, 6, în PSB, vol. 34, p. 118)

„Se întâmpl\ (uneori) c\, potrivit rânduielii Sale, s\ fii supus la necazuri,
suferin]ei [i nenorocirii; pe acestea le socote[ti defavorabile ]ie; (îns\ în
realitate) acestea se fac (în folosul) sufletului t\u. (Astfel) în lume fiind,
vrei s\ te îmbog\]e[ti, dar te urm\re[te ne[ansa. (Numaidecât) începi s\
te gânde[ti ([i s\ zici): «Pentru c\ n-am [ans\ în lume, voi renun]a la ea, o
voi p\r\si [i voi sluji lui Dumnezeu». Prin urmare, venind aici auzi porunca:
«Vinde averile tale (Mt. 19, 21), detest\ rela]iile trupe[ti, sluje[te lui Dumnezeu»,
începi s\ mul]ume[ti pentru ne[ansa ta în aceast\ lume, pentru c\ aceasta
este motivul c\ te afli aici [i sluje[ti poruncii lui Hristos. Deci, dup\ ce î]i
vei schimba, pu]in câte pu]in, p\rerea referitor la lucrurile cele v\zute, te
vei retrage din lume [i (vei detesta) rela]iile trupe[ti, va trebui ca tu s\-]i
schimbi [i cugetul, de la felul trupesc de a cugeta, la felul ceresc de a
cugeta. Abia atunci, îndat\ ce vei auzi un cuvânt, nu vei mai avea lini[te,
(te vei str\dui ar\tând) toat\ grija [i osteneala pân\ ce vei dobândi ceea ce
ai auzit.

Dac\ socote[ti c\ ai f\cut totul, renun]ând la toate, Domnul î]i
spune: «De ce te lauzi? N-am f\cut eu trupul [i sufletul t\u? Ce ai f\cut
tu?». Atunci sufletul începe a se m\rturisi Domnului [i a zice: «Totul este
al T\u. Casa în care locuiesc este a Ta. Ve[mintele mele sunt ale Tale. Tu
m\ hr\ne[ti [i Te îngrije[ti de toate trebuin]ele mele». Atunci Domnul,
(auzind) acestea, începe s\ zic\: «Î]i mul]umesc. Cele ce ai, ale tale sunt.
Voia cea bun\, a ta este. {i fiindc\ ai ar\tat iubire fa]\ de Mine, fiindc\ ai
alergat c\tre Mine, iat\ î]i voi da ceea ce tu n-ai avut pân\ acum, ceea ce
oamenii de pe p\mânt nu au. Prime[te-M\ pe Mine, pe Domnul t\u, în
sufletul t\u, ca s\ tr\ie[ti pururi cu Mine în veselie»”. (Sf. Macarie Egipteanul,
Cele cincizeci de omilii duhovnice[ti, omilia XXXII, 7-8, în PSB, vol. 34,
p. 238-239)

„Aceast\ varg\ a cert\rii a fost l\sat\ ca prin ea s\ se deosebeasc\ cei
buni de cei r\i, dup\ cum vasele (cele de lut), punându-se la foc, se arat\ cele
bune (de cele slabe); (pe când cele bune rezist\ focului [i sunt ]inute),
cele slabe, nesuportând c\ldura focului, se sparg [i se arunc\”. (Sf. Macarie
Egipteanul, Alte [apte omilii, Cuvânt Despre r\bdare [i discern\mânt, 7, în PSB,
vol. 34, p. 305)
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„S\ [tii c\ numai cel ce arat\ credin]\ [i r\bdare în necazuri dobânde[te
slava [i bunurile cere[ti promise. Într-adev\r, este necesar ca grâul aruncat
sub brazd\ [i s\mân]a copacului mai întâi s\ putrezeasc\ [i în stare jalnic\
s\ ajung\, ca dup\ aceea s\ dobândeasc\ haina cea minunat\ [i rodul
nenum\rat. (Tot a[a [i omul) trebuie s\ treac\ prin încerc\ri [i prin st\ri
triste, ca s\ se îmbrace cu frumuse]e [i str\lucire”. (Sf. Macarie Egipteanul,
Alte [apte omilii, Cuvânt Despre r\bdare [i discern\mânt, 28, în PSB, vol. 34,
p. 314)

„Se [tie c\ acea cale care duce la via]\ este strâmt\ [i plin\ de necazuri
[i c\ pu]ini sunt cei ce o str\bat (pân\ la cap\t). De aceea, orice respingere a
ispitei venit\ de la diavol – de dragul mo[tenirii care este în ceruri – trebuie
sus]inut\ puternic de speran]\. Pentru c\ oricâte necazuri am r\bda,
niciunul dintre ele nu echivaleaz\ cu bunurile promise sau cu mângâierea
pe care o d\ înc\ de aici Duhul cel bun sufletelor, izb\vindu-le din
întunericul patimilor [i al r\ut\]ii [i iertându-le mul]imea datoriilor [i a
p\catelor. Pentru c\, zice (Apostolul): «Socotesc c\ p\timirile de acum nu
sunt vrednice de m\rirea care ni se va descoperi» (Rom. 8, 18)”. (Sf. Macarie
Egipteanul, Alte [apte omilii, Cuvânt despre libertatea min]ii, 16, în PSB,
vol. 34, p. 343)

 
„Dar cei ce se ostenesc în necazuri, tocmai pentru c\ sunt încerca]i, se

fac mai tari decât ele212. {i r\bdarea în nevoin]e îi face în chip neîndoielnic
mai sl\vi]i. Încât cele prin care se urm\rea întristarea [i chinuirea lor, li se
fac mai vârtos f\r\ s\ vrea spre folos [i cele prin care se pl\nuia surparea
lor, îi fac mai tari”. (Sf. Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh [i Adev\r,
Cartea a Patra, în PSB, vol. 38, p. 116)

„C\ci cu mânie va avea loc t\ierea deplin\ a ml\di]elor neroditoare,
fiindc\ le trimite la chinuri. Dar cur\]irea celor aduc\toare de rod are loc
mai degrab\ cu judecat\, adic\ cu aten]ie [i m\sur\, privind la pu]ina osteneal\
pentru rodire [i urm\rind o sporire a ei. Primind aceasta, unii strig\: «Doamne,
în necaz mic ne este certarea Ta» (Is. 26, 16). C\ci e foarte mic necazul
care cur\]e[te, o dat\ ce, aducându-ne certare, ne face ferici]i213. {i martor
pentru aceasta poate fi luat fericitul David, care gr\ie[te a[a: «Fericit este
omul pe care îl vei certa, Doamne, [i din legea Ta îl vei înv\]a pe el, ca s\-l

212 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Via]a comod\ nu e un prilej de înt\rire a omului. Ea-l
mole[e[te, îl sl\be[te, îl face rob pl\cerilor [i gata de toate compromisurile ca s\ scape de
greut\]i. Îl anuleaz\ ca b\rbat. Îl dezlipe[te de bine. (n.s. 135, p. 116).
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lini[te[ti pe el în zile rele» (Ps. 93, 12-13). C\ci, zice, cu adev\rat zile
aspre [i rele vor veni peste cei t\ia]i cu dreptate, dar celor certa]i spre
îndreptare li se va face Dumnezeu blând. Deci aceia nu vor sfâr[i în cele
ale judec\]ii [i chinurilor, deoarece n-au devenit ml\di]e neroditoare”. (Sf.
Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a
Zecea, Capitolul al Doilea, în PSB, vol. 41, p. 934)

„... Mai mare [i mai bun\ r\splat\ ne aduce harul Domnului dac\
lupt\m împotriva ispitelor, decât dac\ ne-ar fi ferit de orice astfel de lupt\.
Este dovad\ de virtute mai înalt\ [i mai str\lucit\ faptul de a r\mâne înt\rit
[i nemi[cat în prigoane [i necazuri, de a îndura toate în lini[te, cu credin]\
în ajutorul lui Dumnezeu, a triumfa împotriva atacurilor omene[ti cu
r\bdare, încins cu armele virtu]ii nebiruite, [i a câ[tiga în chip glorios din
sl\biciune puterea, fiindc\ «puterea se des\vâr[e[te în sl\biciune»”. (Sf. Ioan
Casian, Convorbiri duhovnice[ti, Partea a III-a, Convorbirea p\rintelui Avraam,
Cap. XXV, 1, în PSB, vol. 57, p. 741)

 
„Cei ce suntem strica]i de împrejur\ri fericite poate c\ suntem îndrepta]i

de cele nefericite, [i pe cei pe care o pace îndelungat\ i-a f\cut desfrâna]i,
poate c\ zilele de urgie îi fac st\pâni]i”. (Salvianus, Despre guvernarea lui
Dumnezeu, Cartea a VI-a, XII, 66, în PSB, vol. 72, p. 289)

„«... purtând cu r\bdare [i cu mul]umire cele ce ni se întâmpl\ [i primind
neclinti]i ca daruri dumnezeie[ti toate necazurile»214. S\ nu opunem nimic
ra]iunilor Providen]ei, Care conduce prin ele în chip folositor via]a noastr\,
ca s\ dobândim via]a ve[nic\ cu to]i sfin]ii”. (Sf. Maxim M\rturisitorul,
Epistole, Partea Întâi, Ep. 20, în PSB, vol. 81, p. 159)

„C\ci sfâr[itul oric\rui necaz este bucuria [i al oric\rei osteneli este
odihna; [i al oc\rii, slava”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Epistole, Partea Întâi,
Ep. 35, în PSB, vol. 81, p. 171)

213 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Când omul vede c\ un necaz îi vine spre cur\]ire [i trage
din el aceast\ înv\]\tur\, necazul i se mic[oreaz\ [i simte în sine bucuria ajutorului
dumnezeiesc, care îi îng\duie acest necaz, dar îi d\ [i bucuria puterii de-a se cur\]i. Cel ce
se înc\p\]âneaz\ s\ r\mân\ în p\catele r\ut\]ii lui va avea parte de necazuri tot mai mari.
Chiar faptul c\ nu se vor adânci în Persoana izvorâtoare de iubire a Fiului, Care st\ la
temelia tuturor persoanelor, ca o vi]\ din care î[i sorb puterea de via]\ toate persoanele
umane, echivaleaz\ cu un chin al lor, în locul usc\ciunii. (n. s. 1771, p. 934).

214 Tâlcuirea Pr. St\niloae: De remarcat aceast\ în]elegere a necazurilor. «Dumnezeu
încearc\ pe cel pe care-l iube[te». (n. s. 329, p. 159).
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„Într-adev\r, necazurile, prin ele însele, sunt un lucru bun. {i de ce oare?
Fiindc\ preg\tesc [i încurajeaz\ r\bdarea. De aceea spunând: «c\ ne [i l\ud\m
întru suferin]e», pune [i cauza, zicând: «[tiind c\ suferin]a aduce r\bdare».
Vezi iar în]elepciunea lui Pavel, cum el întoarce vorba la cele contrare.
Fiindc\ scârbele [i necazurile îi f\ceau pe ei a dezn\d\jdui chiar de cele
viitoare, [i-i descurajau cu totul, iat\ c\ Apostolul zice c\ trebuie a c\p\ta
curaj [i a nu dezn\d\jdui de cele viitoare: «Bine [tiind c\ suferin]a aduce
r\bdare, [i r\bdarea încercare, [i încercarea n\dejde, iar n\dejdea nu ru[ineaz\»
(Rom. 5, 3-5).

A[adar, necazurile nu numai c\ nu distrug credin]a, ci chiar o cl\desc.
Necazul are, desigur, chiar mai înainte de câ[tigarea celor viitoare, cel mai
mare fruct câ[tigat prin sine, are, vreau s\ spun r\bdarea, adic\ are puterea
de a face încercat pe cel ispitit, îns\ în acela[i timp contribuie cu ceva [i la
câ[tigarea celor viitoare, c\ci el este care face a ne cre[te credin]a”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel,
omilia IX, p. 154)

„«C\ci necazul nostru de acum, u[or [i trec\tor, ne aduce nou\, mai
presus de orice m\sur\, slav\ ve[nic\ covâr[itoare» (II Cor. 4, 17). Aici
îns\ nu spune c\ necazurile sunt u[oare, ci numai îi mângâie cu r\splata
celor viitoare, zicând: «C\ci socotesc c\ p\timirile vremii de acum nu sunt
vrednice, [i nu zice de lini[tea viitoare», ci tocmai ceea ce este mai mare
decât orice: «de m\rirea viitoare». Unde este lini[te, nu este numaidecât [i
slav\; îns\ unde este slav\, acolo numaidecât este [i lini[te. Apoi, fiindc\ a
vorbit de slava viitoare, el arat\ c\ acea slav\ [i este deja, fiindc\ n-a zis
«de m\rirea ce va fi, ci de m\rirea care ni se va descoperi», adic\ faptul c\
acea slav\ este [i acum, îns\ ascuns\, ceea ce înc\ mai clar învedereaz\ [i în
alt\ parte, zicând: «Via]a voastr\ este ascuns\ cu Hristos întru Dumnezeu»
(Col. 3, 3). Deci, încurajeaz\-te pentru acea slav\, c\ci deja s-a orânduit a
a[tepta ostenelile [i necazurile tale. {i dac\ te întristeaz\ faptul c\ va fi în
viitor, iar nu acum, tocmai aceasta s\ te bucure înc\ mai mult, c\ci fiind
ceva mare [i negr\it, care covâr[e[te starea de acum, s-a adunat acolo pentru
tine! {i nici n-a zis simplu «p\timirile vremii de acum», ci a voit s\ arate
c\ slava aceea le covâr[e[te pe toate nu numai în calitate, ci [i în cantitate.
P\timirile de aici, de orice fel ar fi ele, se m\rginesc la via]a prezent\, pe
când bunurile viitoare se întind în veacuri nesfâr[ite. {i pe toate acele
bunuri, de care nu ne este nou\ dat a gr\i, ba chiar nici m\car de a le reprezenta
prin cuvânt, Apostolul le-a numit cu un singur cuvânt – «m\rirea» –, ceea
ce de noi este crezut a fi lucrul cel mai iubit [i mai dorit”. (Sf. Ioan Gur\
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de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia XIV,
p. 265-266)

„«{tiind, zice, c\ necazul r\bdare lucreaz\, iar\ r\bdarea cur\]ire, iar
cur\]irea n\dejde» (Rom. 5, 4). Cei ce c\deau în mii de primejdii [i cu n\dejdea
în Dumnezeu le sufereau pe toate, negre[it c\ de aici se îndemnau a întinde
aceast\ virtute înc\ mai mult în toate lucr\rile lor”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Tâlcuiri la Epistola a doua c\tre Corinteni, omilia IX, p. 94) 

„Unde este sup\rare [i scârb\, acolo este [i mângâiere; unde este
mângâiere, acolo este [i har. Când a c\zut în temni]\, atunci a f\cut
apostolul [i minunile cele mai mari. Când a naufragiat pe mare [i a fost
aruncat de valuri într-o ]ar\ de barbari, atunci mai ales s-a sl\vit. Când a
intrat legat înaintea judec\]ii, atunci mai ales a covâr[it pe judec\tor. A[a
se petrecea [i în legea veche, fiindc\ în ispite str\luceau drep]ii. A[a cei
trei coconi, a[a Daniil, a[a Moise, a[a Iosif; to]i prin ispite s-au f\cut
str\luci]i [i s-au învrednicit de cununi. Atunci [i sufletul se cur\]\, când
pentru Dumnezeu se întristeaz\. 

Atunci se bucur\ [i de un mai mare ajutor, având trebuin]\ [i de un
mai mare sprijin, atunci [i el este vrednic de un mai mare har. Dar chiar [i
înainte de r\splata dat\ de Dumnezeu, un asemenea suflet se învred-
nice[te de mari bun\t\]i, f\cându-se filosof. C\ci [i trufia o smulge sup\-
rarea [i scârba, [i lenevirea o taie din r\d\cin\, [i îndeamn\ pe cineva la
r\bdare ... descoper\ nimicnicia lucrurilor omene[ti [i aduce în sufletul lui
mult\ filosofie”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua c\tre
Corinteni, omilia XXVI, p. 233)

„Înaintea ei (a sup\r\rii, a scârbei – n.n.) toate patimile omene[ti se
dau în l\turi: [i zavistia [i pofta, [i st\pânirea, [i dragostea banilor, [i dragostea
trupurilor, [i mândria, [i trufia, [i mânia, [i, în sfâr[it, întregul puhoi de
patimi. {i de voie[ti a vedea aceasta din înse[i faptele omene[ti, a[ putea
s\-]i ar\t [i b\rbat deosebi, cum [i un întreg norod îndeob[te g\sindu-se
[i în scârbe, [i în lini[te, [i de aici a te înv\]a în care anume parte este câ[tigul
[i în care trând\via. Poporul evreilor, de pild\, când era alungat [i nec\jit,
suspina [i ruga cu st\ruin]\ pe Dumnezeu, cu care prilej mult ajutor atr\geau
c\tre dân[ii de sus; iar când zburdau de bine, apucau peste câmpi.
Ninevitenii, de asemenea, când se bucurau de lini[te, atunci înt\râtau pe
Dumnezeu asupra lor [i-L f\cuser\ a amenin]a cu d\râmarea cet\]ii lor
din temelii, iar\ când s-au smerit în urma propov\duirii Proorocului Iona,
atunci au ar\tat toat\ filosofia. Iar de voie[ti a vedea [i un b\rbat deosebi,
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ajuns în asemenea stare, gânde[te-te la Solomon, care în vreme ce se
îndeletnicea cu grijile [i tulbur\rile cele pentru st\pânirea norodului
aceluia s-a învrednicit de acea vedere minunat\; iar când a c\zut în dezmierd\ri,
s-a rostogolit chiar în pr\pastia p\catului. Dar înc\ de p\rintele acestuia
ce voi zice? Când a fost el minunat? Nu oare când se g\sea în ispite? Dar
Avesalom acela, nu oare era cuminte în vreme ce fugea de sfatul lui
Ahitofel, iar când a îng\duit, nu s-a f\cut tiran [i uciga[ de tat\? Dar Iov?
Îns\ acesta str\lucit a fost [i în lini[te aflându-se, [i în scârbe înc\ mai
str\lucit.

{i ce trebuie a vorbi de cele vechi [i de cele noi? C\ dac\ cineva ar
cerceta cele de acum ale noastre, ar vedea cât folos avem noi din scârbe [i
necazuri. Ast\zi, de pild\, noi, bucurându-ne de pace, am c\zut într-un fel
de piroteal\ [i ne-am mole[it, [i am umplut Biserica de mii de rele - iar pe
când eram alunga]i, eram [i mai în]elep]i, [i mai blânzi, [i mai destoinici,
[i la adun\rile acestea eram mai cu bun\voire, [i mai cu st\ruin]\ în
ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. C\ dup\ cum focul l\mure[te aurul,
tot a[a [i scârbele l\muresc sufletul de necur\]ie, f\cându-l curat, str\lucit
[i vesel.

Scârba [i întristarea bag\ pe om în Împ\r\]ia cerurilor, în vreme ce
dezmierdarea [i trând\via, în gheen\. Pentru aceea calea uneia este larg\,
pe când a celeilalte strâmt\. Pentru aceea [i Hristos zicea: «în lume
necazuri ve]i avea», ca [i cum ne-ar fi l\sat nou\ un mare bun. Deci dac\
e[ti ucenic al lui Hristos, mergi pe calea cea strâmt\ [i nu te nelini[ti, nici
te împu]ina cu sufletul. C\ [i dac\ nu ai avea necazuri de felul acesta,
neap\rat vei fi nec\jit f\r\ doar [i poate din alte pricini nefolositoare. C\ci
[i pizm\t\re]ul, [i cel ce iube[te banii, [i cel ce se tope[te dup\ muiere curv\,
[i cel ce iube[te slava de[art\, [i, în sfâr[it, to]i cei ce slujesc relelor, multe
scârbe [i necazuri sufer\, ba înc\ de multe ori mai grozave ca ale celor ce
jelesc pe vreun mort. Iar dac\ poate nu plâng, o fac pentru c\ le este
ru[ine – dac\ îns\ ai putea s\ le cuno[ti sufletul, l-ai vedea plin de mii de rele.

Deci când [i unul [i altul, folosindu-se de via]a aceasta, negre[it vor
suferi necazuri, apoi pentru ce s\ nu alegem via]a aceea, care cel pu]in ne
va aduce mii de cununi? Pentru c\ [i pe sfin]ii to]i a[a i-a purtat Dumnezeu
prin scârbe [i necazuri, pe de-o parte folosindu-i, iar pe de alta înt\rind [i
pe al]ii, ca s\ nu aib\ o mai mare slav\ decât sunt cu adev\rat vrednici”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua c\tre Corinteni, omilia XXVI,
p. 233-234)

„Mare bun este scârba [i necazul, iubi]ilor. Acest bun dou\ lucruri s\vâr[e[te
deodat\: ne scap\ [i de p\cate [i în acela[i timp ne face [i statornici [i puternici.
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«Dar dac\ îl va r\sturna pe cineva scârba [i necazul, [i-l va pierde?», zici
tu. Dar, iubi]ilor, nu scârbele fac aceasta, ci trând\via noastr\. Cum a[a?
Apoi dac\ noi suntem treji, dac\ rug\m pe Dumnezeu ca s\ nu ne lase a fi
ispiti]i mai presus de puterile noastre, dac\ pururea a]intim spre Dânsul,
vom sta cu b\rb\]ie, [i ne vom pune în stare de ap\rare. Pe cât\ vreme Îl
avem pe Dânsul în ajutor, chiar de ar n\v\li ispitele mai grozave decât
vântul ce sufl\ cu putere, ni se vor p\rea toate ca un gunoi [i ca o frunz\
care se poart\ cu u[urin]\ încoace [i încolo”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Evrei, omilia XXVIII, p. 330-331)

„{i dup\ cum arborii puternici, departe de a fi smul[i de vânturile
n\prasnice, care-i clatin\ în toate p\r]ile, câ[tig\ prin aceasta mai mult\
putere [i t\rie, tot astfel, sufletul sfânt [i pios, departe de a fi doborât de
atacurile ispitelor [i nenorocirilor, g\se[te în ele o nou\ t\rie de a suferi;
dup\ cum fericitul Iov dobândi prin ele o nou\ treapt\ de str\lucire [i
m\rire”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia a IV-a,
p. 73-74)

„Dar pentru ca s\ v\ conving c\ nenorocirile sfin]ilor sunt probe limpezi
despre Înviere, asculta]i pe însu[i Sfântul Pavel, care zice: «Dac\ m-am luptat,
ca om, cu dobitoacele s\lbatice în Efes, care-mi este folosul, dac\ mor]ii
nu înviaz\?» (I Cor. 15, 32); [i în alt\ parte: «Iar dac\ n\d\jduim în Hristos
numai în via]a aceasta, suntem mai de plâns decât to]i oamenii» (I Cor. 15, 19).
Noi suferim multe nenorociri în via]a prezent\, zice el; dac\ n-avem n\dejde
într-o alt\ via]\, cine e mai de plâns ca noi? De unde rezult\ c\ totul nu se
va sfâr[i cu via]a prezent\. Nenorocirile sfin]ilor arat\ aceasta: c\ci Dumnezeu
nu va l\sa niciodat\ f\r\ r\splat\ [i f\r\ o r\splat\ îndestul\toare suferin]ele
[i muncile servilor s\i, care în cursul vie]ii lor au trecut prin mii de ispite,
au fost expu[i la mii de pericole.

Dar dac\ trebuie a-i r\spl\ti, este sigur c\ El a preg\tit o via]\ mai fericit\
[i mai str\lucitoare, în care va încorona pe atle]ii virtu]ii [i-i va proclama
înving\tori în fa]a universului”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Primele patru
omilii despre statui, omilia I, p. 23)

 
„Poate c\ îmi vei spune c\ tu petreci mereu în s\r\cie [i nefericire. Ei,

atunci uit\-te la un om s\rac evlavios, la un om [chiop evlavios, la un om
nenorocit care este evlavios [i înva]\ de la el s\-I mul]ume[ti lui Dumnezeu.
A[a cum aceia nu se revolt\, nu dezn\d\jduiesc [i nu blestem\, ci î[i ridic\
crucea cu r\bdare, la fel s\ faci [i tu: ridic\-]i crucea [i ai mult\ r\bdare. {i
nu uita niciodat\ c\ nu e[ti tu cel care sufer\ cel mai tare pe lumea asta.
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Nu ai un ochi? S\ [tii c\ exist\ oameni orbi cu des\vâr[ire. Ai de ani de
zile o anumit\ boal\? Al]ii sufer\ de boli aduc\toare de moarte. }i-ai
pierdut copilul? Altul [i-a pierdut amândoi copiii. Ai suferit vreo pierdere
mare? Altul a ajuns s\ cer[easc\ pe drumuri.

Aceste cuvinte nu-]i sunt de ajuns? Atunci adu-]i aminte de Iov –
stâlpul neclintit al r\bd\rii. Cine a s\r\cit mai mult ca el? {i cei mai s\raci
dintre oameni r\mân m\car cu ceva care se poate numi un acoperi[
deasupra capului, dar el a r\mas sub cerul liber. {i cei mai s\raci oameni
au o hain\, pe când el a r\mas gol. Cine a suferit mai mult decât el? A
avut zece copii [i i-a pierdut pe to]i într-o clipit\. Cine a fost lovit de o
boal\ mai înfrico[\toare? Era plin de r\ni [i de viermi din cap pân\ în
picioare. Dac\ [i una din aceste nenorociri este de nesuportat, gândi]i-v\
ce om a fost acela care a avut puterea s\ le îndure pe toate la un loc [i f\r\
s\ aib\ nici cel mai mic sprijin din partea celorlal]i. Vede]i, doar, cu to]ii,
c\ atunci când suferim, avem al\turi de noi pe cineva care s\ ne mângâie.
Îns\ Iov nu a avut pe nimeni. Dimpotriv\, a b\ut [i paharul tr\d\rii prietenilor
s\i, nerecuno[tin]a celor c\rora le f\cuse bine, mânia [i dezn\dejdea femeii sale
[i batjocura semenilor s\i”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii,
p. 269-270)

„Deci suferin]ele [i necazurile ne sunt de folos fie c\ suntem drep]i,
fie c\ suntem p\c\to[i. Dac\ suntem drep]i, ca s\ ne fac\ mai str\luci]i;
dac\ suntem p\c\to[i, ca s\ ne cumin]easc\ [i s\ ne u[ureze pedeapsa de
dincolo”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre m\rginita putere a diavolului,
omilia I, 8, în vol. Despre m\rginita putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 26)

„S\ ne fie, dar, suferin]ele aceluia leacuri suferin]elor noastre, iar
furtuna cumplit\ a aceluia, port necazurilor noastre. În fiecare necaz ce
vine peste noi s\ ne gândim la sfântul acesta! V\zând strânse într-un
singur trup, în Iov, toate suferin]ele din lume, vom putea lupta mai cu
curaj [i noi împotriva câtorva suferin]e r\zle]e. S\ alerg\m totdeauna la
cartea lui Iov ca la o mam\ iubitoare, care ne întinde din toate p\r]ile
mâinile, care-[i prime[te la sânul ei copiii cei însp\imânta]i [i le d\ curaj.
De-ar veni peste noi cele mai amare necazuri, cartea lui Iov ni le va u[ura
pe toate. {i vom l\sa din mân\ cartea u[ura]i. 

Iar de-mi vei spune: «Acela a fost Iov, [i de aceea a îndurat totul; eu
nu sunt ca el!», pe tine te vei osândi mai mult, [i vei l\uda tot pe drept. Tu
vei îndura mai u[or acele suferin]e decât le-a îndurat Iov.

– De ce?
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– Pentru c\ Iov a tr\it înainte de venirea harului, chiar înainte de
darea Legii, când nu se cerea o vie]uire atât de curat\, când harul Duhului
nu era rev\rsat cu atâta îmbel[ugare, când p\catul era greu de doborât,
când blestemul st\pânea, când moartea era înfrico[\toare. Acum, dup\ venirea
lui Hristos, luptele sunt mai u[oare, toate aceste greut\]i au disp\rut. Prin
urmare, n-avem nici un cuvânt de ap\rare dac\ noi nu ne putem urca
pân\ la m\sura lui Iov, dup\ trecere de atâta vreme, dup\ atâta spor
duhovnicesc [i dup\ atâtea daruri date nou\ de Dumnezeu.

Gândindu-ne, dar, la toate acestea, c\ suferin]ele lui Iov erau mai
mari decât puterile lui, c\ el a intrat în lupt\ [i a luptat într-o vreme când
lupta era mai greu de dus, s\ îndur\m [i noi cu curaj [i cu mult\ mul]umire
necazurile [i suferin]ele ce vin peste noi, ca s\ putem dobândi acelea[i
cununi ca [i el, cu harul [i cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus
Hristos”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre m\rginita putere a diavolului,
omilia a III-a, 7, în vol. Despre m\rginita putere a diavolului. Despre
c\in]\…, p. 53-54)

„... o dat\ ce ne-a fost descoperit\ Împ\r\]ia cerurilor [i o dat\ ce ne-a
fost ar\tat\ r\splata viitoare, nu mai merit\ s\ ne mai punem întrebarea
de ce drep]ii sufer\ necazuri [i încerc\ri, iar cei r\i tr\iesc în huzur [i
tihn\. Pentru ce s\ ne tulbur\m de nenorocirile sau de fericirile petrecute
pe p\mânt, o dat\ ce pe fiecare om îl a[teapt\ dincolo ceea ce merit\?”
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre necazuri [i biruirea triste]ii (I). C\tre Staghirie,
ascetul care era chinuit de demon. Cuvânt de sf\tuire, în vol. Despre m\rginita
putere a diavolului. Despre c\in]\…, p. 147)

„Cerceteaz\ pe fiecare dintre b\rba]ii vesti]i de alt\dat\, [i vei vedea c\
to]i au dobândit îndr\znire c\tre Dumnezeu numai prin necazuri”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Despre necazuri [i biruirea triste]ii (II). C\tre Staghirie. Triste]ea
este mai cumplit\ chiar decât demonul, în vol. Despre m\rginita putere a diavolului.
Despre c\in]\…, p. 168)

„... este mult mai bine a schimba un necaz scurt [i o durere scurt\ pe
ni[te bunuri [i bucurii ve[nice [i nepieritoare, decât a se desf\ta cineva [i a
fi u[uratic la minte în aceast\ via]\ scurt\ [i trec\toare, iar apoi a c\dea
într-o pedeaps\ ve[nic\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la Duminica a
doua a Sfântului [i Marelui Post, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 55)

„Când vin dar peste tine necazuri dese [i unele dup\ altele, nu te tulbura,
nu te am\rî, a[teapt\ s\ ia sfâr[it! Va ie[i negre[it întru întâmpinarea ta un
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sfâr[it vrednic de marea d\rnicie a lui Dumnezeu, numai dac\ înduri,
mul]umind lui Dumnezeu, necazurile ce vin peste tine”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Omilii la s\racul Laz\r, cuvântul IV, în vol. Omilii la s\racul Laz\r.
Despre soart\ [i Providen]\…, p. 106)

„... pe toate celelalte, s\r\cia, boala, moartea timpurie, paguba, calomnia,
orice necaz omenesc ce vine peste noi, pe toate s\ le suport\m cu curaj.
Necazurile [i suferin]ele acestea ne sunt pricin\ de mai multe cununi, dac\
suntem cu mintea treaz\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la s\racul Laz\r,
cuvântul V, în vol. Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\..., p. 118)

„Dar pentru ce vorbesc eu de credin]\ [i de fapte bune, când chiar
necazurile ni se socotesc pentru [tergerea p\catelor noastre? {i aceasta o
arat\ Hristos prin pilda lui Laz\r, unde îl pune pe Avraam s\-i spun\
bogatului c\ Laz\r se mângâie acolo pentru c\ a luat în via]a lui cele rele
(Lc. 16, 25). O spune [i Pavel, scriindu-le corintenilor despre cel ce c\zuse
în desfrânare: «Pe unul ca acesta s\-l da]i Satanei spre pieirea trupului, ca
s\ se mântuiasc\ duhul» (I Cor. 5, 5)”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la
pilda celui ce datora zece mii de talan]i, în vol. Omilii la s\racul Laz\r.
Despre soart\ [i Providen]\…, p. 234)

„... a purta cu m\rinimie oc\rile este pricin\ de mai mare probare
spre bine215”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cinci cuvânt\ri despre Ana [i Samuel,
cuvântul II, în vol. Omilii [i cuvânt\ri despre educa]ia copiilor..., p. 36)

„... dac\ (diavolul – n.n.) ar vedea c\ tu nu numai c\ nu îl blestemi pe
Dumnezeul Care te-a creat, ba chiar îi [i aduci mul]umire o dat\ cu
fiecare nenorocire care se abate asupra ta, va înceta s\ te supun\ încerc\-
rilor, v\zând c\ încercarea nenorocirilor î]i devine pricin\ de mul]umire,
[i ajunge s\-]i fac\ cununile de înving\tor mai str\lucitoare [i s\-]i
sporeasc\ r\spl\tirile. De altminteri, a[a s-a întâmplat [i cu Iov. Dup\ ce l-
a lipsit de bunuri [i i-a lovit trupul, l-a v\zut aducând mul]umiri [i nu a
îndr\znit s\ mearg\ mai departe, ci, îndurând o înfrângere ru[inoas\ [i
necru]\toare, a renun]at, cât\ vreme îi conferise atletului lui Dumnezeu o
mai mare str\lucire.

215 Not\ Pr. Marcel Hanche[: Necazul, dac\ este asumat de bun\ voie de om, îl face
mult mai încercat [i îi d\ experien]\, deci [i putere asupra ispitelor. În acest caz, el (omul
ispitit care rabd\) poate fi de folos [i altora. (n. s. 10, p. 36)
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Cunoscând, a[adar, toate acestea s\ ne temem numai de un singur
lucru, de p\cat, iar pe toate celelalte s\ le îndur\m cu senin\tate, fie c\
este vorba de pierderea bunurilor, de vreo boal\ a trupurilor, de împreju-
r\ri grele, de insulte, de calomnii, ori de oricare alt\ nenorocire ce se
abate asupra noastr\. C\ci, potrivit naturii lor, aceste nenorociri nu numai
c\ nu ne vor face r\u, dar chiar vor putea s\ ne aduc\ mari foloase [i ne
vor procura mai multe r\spl\tiri, în cazul în care le îndur\m aducând
mul]umiri. {tii bine c\ Iov, dup\ ce a primit cununile de înving\tor
pentru r\bdarea [i curajul s\u, a fost r\spl\tit cu lucruri îndoit de multe în
compara]ie cu cele pierdute. Tu, îns\, ai putin]a s\ prime[ti nu de dou\
sau de trei ori mai mult, ci de o sut\ de ori mai mult decât orice, dac\ le
înduri pe toate cu senin\tate, [i vei mo[teni via]a ve[nic\”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Despre necunoa[terea lui Dumnezeu, cuvântarea IV, p. 101-102)

„Copacii afla]i în locuri neînsorite [i ferite de vânturi poate c\ par falnici,
îns\ sunt neputincio[i [i sensibili, nefiind în stare s\ reziste înfuriatelor furtuni.
Dimpotriv\, copacii care sunt planta]i în vârfuri de munte, cu toate c\ tr\iesc
în mijlocul vremurilor rele, a vijeliilor [i z\pezilor, devin mai tari ca
fierul”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în vol. Problemele vie]ii, p. 29)

„Necazurile [i pedepsele la care suntem supu[i în via]a de aici
mic[oreaz\ mult chinurile vie]ii de dincolo”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, în
vol. Problemele vie]ii, p. 177)

„Necazurile v-au sporit iar\[i [i terenurile de antrenament vi s-au
f\cut iar\[i mai largi, iar cursele alerg\rilor mai lungi, [i mânia uneltirilor
se ridic\ ca o flac\r\ mai mare. Dar nu trebuie s\ te fr\mân]i, nici s\ te
tulburi, ci mai degrab\ trebuie s\ sal]i, s\-]i pui cununi pe cap [i s\
d\n]uie[ti pentru acestea. C\ci dac\ n-ai fi f\cut mai înainte diavolului
lovituri de moarte, fiara aceasta n-ar fi ajuns s\ fie atât de s\lbatic\ încât
s\ înainteze înc\ mai mult. Faptul c\ se n\puste[te [i sare pe tine mai mult
[i-[i arat\ mai mult neru[inarea [i-[i vars\ mai din bel[ug veninul e,
a[adar, un indiciu atât al b\rb\]iei [i biruin]ei voastre, cât [i al marii în-
frângeri a lui. C\ci [i la fericitul Iov, când a fost înfrânt la luarea averilor [i
omorârea copiilor, ca un indiciu c\ a primit atunci r\ni grele s-a pornit
spre capul celor rele: asediul trupului, izvorul viermilor, hora r\nilor; c\ci
acest lucru îl numesc hor\, dar [i comun\ [i roi a mii de premii. Dar nu s-
a oprit aici, ci pentru c\ nu-i mai r\m\sese alt\ ma[ina]iune asem\n\toare
– fiindc\ a adus asupra lui aceast\ boal\ ca pe hotarul ultim al nenorocirilor –,
pune în mi[care [i alte ma[ina]iuni, înarmându-i so]ia, a]â]ându-i prietenii,
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sculându-i slugile [i f\cându-le s\lbatice [i zgând\rindu-i prin toate r\nile”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada,
scrisoarea XI, 1a, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i
credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 206-207)

„Fiindc\ a[a este firea necazului: pe cei care îl suport\ cu blânde]e [i
noble]e îi face mai presus decât cele cumplite, mai înal]i decât s\ge]ile
diavolului, [i îi înva]\ s\ dispre]uiasc\ uneltirile. Pentru c\ [i pomii care
cresc la umbr\ devin mai slabi [i mai pu]in ap]i s\ produc\ roadele, dar
cei care sunt expu[i anomaliilor aerului [i primesc atacurile vânturilor [i
ar[i]a razelor, se fac mai puternici, se umplu de frunze [i se rup de rod”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scri-
soarea XI, 1b, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i
credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 207)

„Amândou\ ]in de negr\it\ iubire de oameni a lui Dumnezeu: atât
faptul c\ îng\duie s\ vin\ peste tine atâtea încerc\ri unele dup\ altele ca
s\-]i fie mai str\lucitoare cununile, cât [i faptul c\ te scap\ foarte repede
de ele ca s\ nu te tortureze iar\[i prin persisten]a relelor venite asupra ta.
A[a a cârmuit Dumnezeu [i via]a acelor nobili b\rba]i, vorbesc de
prooroci [i apostoli: acum l\sând s\ se înal]e valurile, acum certând
oceanul relelor [i f\când din furtun\ cumplit\ un senin str\lucitor. Înceteaz\
deci a mai l\crima [i a te l\sa torturat\ de întristare; nu mai privi doar la
lucrurile cumplite care vin necontenit peste tine una dup\ alta, ci [i la
grabnica eliberare de ele [i la negr\ita r\spl\tire [i recompens\ n\scut\ de
aici.

C\ci ca pânza de p\ianjen, umbra [i fumul [i altceva mai umil decât
acestea, a[a sunt lucrurile cumplite care au fost aduse asupra ta fa]\ de
premiile viitoare care ]i se vor da plecând de aici”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea XIV, 1a-b, în vol.
Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare,
suferin]\ [i Providen]\…, p. 221)

„Nimic str\in nici neverosimil nu s-a întâmplat evlaviei tale, ci este
foarte verosimil [i consecvent cu continuarea încerc\rilor tale care vin una
dup\ alta, ca astfel corzile sufletului t\u s\ ajung\ mai întinse, înfl\c\rarea
ta spre lupte s\ devin\ mai mare [i de aici s\ culegi drept road\ mult\
bucurie. Fiindc\ a[a este firea necazului: ca atunci când n\p\de[te un
suflet nobil [i îndr\zne] s\ lucreze în chip firesc aceste lucruri. {i a[a cum
focul face mai l\murit aurul atunci când intr\ în contact cu el, a[a [i
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necazul care cade peste suflete de aur le face mai curate [i mai l\murite”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada,
scrisoarea XVI, 1a, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i
credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 224-225)

„C\ci cu ce i-a v\t\mat – spune-mi! – acest lucru pe apostoli? Nu s-au
luptat oare necontenit cu foamea, cu setea [i goliciunea? Dar tocmai din
aceast\ pricin\ au fost foarte str\luci]i [i însemna]i [i au dobândit mult
ajutor de la Dumnezeu. Cu ce l-au v\t\mat pe Laz\r boala, r\nile, s\r\cia
[i lipsa celor care s\-l ocroteasc\? Oare nu de aici i s-au împletit cununi
mai multe? Cu ce l-a v\t\mat pe Iosif faptul c\ [i-a câ[tigat un prost
renume atât acas\, cât [i la str\ini? Pentru c\ a fost socotit c\ este adulter
[i desfrânat. Cu ce l-a v\t\mat sclavia? Cu ce faptul de a fi fost izgonit din
patrie? Oare nu pentru asta îl admir\m [i suntem uimi]i mai mult de el?
{i ce vorbesc de str\mutarea în exil, de s\r\cie, de proasta reputa]ie [i
sclavie? Cu ce l-a v\t\mat îns\ moartea pe Abel care a suferit violen]a [i a
c\zut sub mâna fratelui înc\ înainte de a fi ajuns la maturitate? Oare nu
din aceast\ pricin\ e cântat în toat\ lumea? Vezi cum cuvântul nostru a
dovedit mai mult decât a f\g\duit? Fiindc\ a ar\tat nu numai c\ nimeni
nu e nedrept\]it de nimeni, dar [i c\ aceia care iau seama la ei în[i[i au un
câ[tig mai mare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, C\tre to]i credin-
cio[ii, c\ nimeni nu va putea v\t\ma pe cel care nu se nedrept\]e[te pe sine
însu[i, 4, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre
deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 240)

„Oare necazurile continui [i care-[i urmeaz\ unele altora sunt un
lucru r\u? Dar atunci de unde au ajuns s\ fie vesti]i apostolii? Care e calea
care duce la via]\? Oare nu cea strâmt\ [i cu chinuri?” (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, Scrisori din exil. C\tre cei ce se scandalizeaz\ de f\r\delegile [i persecu-
]iile comise [i despre Pronia lui Dumnezeu, IV, 17, în vol. Scrisori din exil.
C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i
Providen]\…, p. 274)

„«Bine [tiind, spune el, c\ necazul aduce r\bdare, iar r\bdarea încer-
care, iar încercarea n\dejde, iar n\dejdea nu ru[ineaz\» (Rom. 5, 3-5).

– Ce înseamn\ cuvintele: «{tiind c\ necazul aduce r\bdare?»
– Acest prea mare fruct îl are necazul. Face mai puternic pe cel

nec\jit. Dup\ cum copacii care cresc în locuri umbroase [i neb\tute de
vânturi, de[i la înf\]i[are bine crescu]i, sunt totu[i mai [ubrezi [i sunt
v\t\ma]i mai u[or de orice suflare de vânt, pe când copacii de pe culmile
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înalte ale mun]ilor, care sunt b\tu]i de vânturi multe [i puternice, care
îndur\ necontenit schimb\rile vremii, care sunt cl\tina]i de furtuni cum-
plite [i acoperi]i de mult\ z\pad\, ajung mai tari ca fierul, tot a[a, dup\
cum trupurile care se desf\teaz\ cu multe [i felurite pl\ceri, care se
împodobesc cu haine noi, care fac b\i dese [i se ung cu parfumuri, care se
hr\nesc peste trebuin]\ cu fel de fel de mânc\ruri, nu pot face fa]\ oste-
nelilor [i sudorilor pentru credin]\ [i sunt vrednice de foarte mare pe-
deaps\, tot a[a [i sufletele! Cele care duc o via]\ lipsit\ de griji, care sunt
înconjurate de tihn\, care se bucur\ de lucrurile din lumea aceasta [i aleg
via]a cea lipsit\ de dureri în locul celei pline de necazuri, dus\ de to]i
sfin]ii, pentru Împ\r\]ia cerurilor, sunt mai [ubrede [i mai moi ca ceara [i
gata s\ ajung\ mâncare focului ve[nic; pe când sufletele care se supun pri-
mejdiilor, oboselilor, suferin]elor [i necazurilor celor pentru Dumnezeu,
[i se hr\nesc cu ele, sunt, din pricina necontenitei suferiri a r\ului, mai
puternice [i mai tari decât fierul [i diamantul, ajung de nebiruit [i
dobândesc o deprindere deosebit\ în r\bdare [i vitejie”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, La cuvântul apostolic ce spune: «Dar nu numai atât, ci ne [i l\ud\m în
necazuri, [tiind c\ necazul aduce r\bdare…», 4, în vol. Despre schimbarea
numelor. Despre r\bdare. Despre milostenie…, p. 90-91)

„Înainte de dobândirea Împ\r\]iei cerurilor [i a cununilor cere[ti,
dobândim aici pe p\mânt foarte mare plat\, prin aceea c\, datorit\ necon-
tenitelor necazuri, sufletul nostru ajunge mai r\bd\tor, iar gândurile
noastre, mai pline de t\rie. Cunoscând dar, iubi]ilor, toate acestea, s\ îndur\m
cu curaj necazurile ce vin asupra noastr\, [i pentru c\ Dumnezeu le vrea,
[i pentru c\ sunt spre folosul nostru. S\ nu ne tulbur\m, nici s\ ne pierdem
curajul la asaltul încerc\rilor. Dimpotriv\, s\ le înfrunt\m cu toat\ b\rb\]ia,
s\ mul]umim lui Dumnezeu necontenit pentru toate binefacerile f\cute
nou\, ca s\ ne bucur\m [i de bun\t\]ile de pe p\mânt [i s\ dobândim [i
darurile cele viitoare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, La cuvântul apostolic ce spune:
«Dar nu numai atât, ci ne [i l\ud\m în necazuri, [tiind c\ necazul aduce
r\bdare…», 4, în vol. Despre schimbarea numelor. Despre r\bdare. Despre mi-
lostenie…, p. 91)

„S\ nu ne am\râm niciodat\ când vin peste noi în via]a aceasta
sup\r\ri, necazuri, boli trupe[ti sau alte lucruri pline de triste]e, ci s\ ne
fie sufletul plin de mult\ în]elepciune, ca s\ înfrunt\m orice încercare,
[tiind c\, dac\ suntem cu mintea treaz\, vom putea câ[tiga de pretu-
tindeni, [i mai mult din încerc\ri decât din traiul bun”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
La cuvântul Apostolului, care spune: «{tim c\ celor ce-L iubesc pe Dumnezeu
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toate li se lucreaz\ spre bine»; [i despre r\bdare…, 4, în vol. Despre schimbarea
numelor. Despre r\bdare. Despre milostenie…, p. 101)

„«Dup\ cum se încearc\ în foc aurul, a[a [i oamenii pl\cu]i Domnului,
în cuptorul smereniei» (Is. Sir. 2, 5). În]elesul cuvintelor este acesta: dup\
cum aurul ajunge mai curat când e încercat în foc, tot a[a [i sufletul; se înal]\
mai frumos [i mai str\lucitor, leap\d\ orice pat\ a p\catelor, când trece prin
necazuri [i primejdii!” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Iar\[i, la acelea[i cuvinte:
«Dar având acela[i duh al credin]ei, precum este scris»; [i pentru ce primim
to]i îndeob[te cele bune ..., 7, în vol. Despre schimbarea numelor. Despre r\bdare.
Despre milostenie..., p. 306)

„Pavel arat\ c\ încercarea de aici lucreaz\ mântuire, iar primejdiile sunt
cel mai bun mijloc de cur\]ire a sufletului pentru cei ce le sufer\ cu mul]umire”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Iar\[i, la acelea[i cuvinte: «Dar având acela[i duh al
credin]ei, precum este scris»; [i pentru ce primim to]i îndeob[te cele bune …, 7,
în vol. Despre schimbarea numelor. Despre r\bdare. Despre milostenie…, p. 306)

„Nu te teme de n\lbitori. C\ci de[i lovesc c\lcând [i usc\ întinzând,
prin acestea se face ve[mântul str\lucitor”. (Evagrie Ponticul, Cuvânt
despre rug\ciune, cap. 140, în Filocalia, vol. I, p. 102)

„Necazurile vie]ii fac s\ fie încununa]i de Dumnezeu b\rba]ii [i lupt\torii
vrednici. Deci trebuie s\-[i omoare în via]\ m\dularele fa]\ de toate ale
vie]ii. C\ci mortul nu se mai grije[te niciodat\ de ceva din ale vie]ii”. (Sf. Antonie
cel Mare, Înv\]\turi despre via]a moral\ a omului [i despre buna purtare în
170 de capete, cap. 77, în Filocalia, vol. I, p. 31)

„Prin necazuri [i-au g\tit oamenii cele bune, dup\ cum prin slava de[art\
[i prin pl\cere, cele rele”. (Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc\, cap. 42,
în Filocalia, vol. I, p. 241)

„Precum celor ce s-au hr\nit f\r\ socoteal\ le folose[te absintul amar,
a[a celor cu purt\ri p\c\toase le e de folos s\ p\timeasc\ rele. C\ci lea-
curile acestea pe cei dintâi îi fac s\n\to[i, iar pe ceilal]i îi preg\tesc spre
poc\in]\”. (Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc\, cap. 115, în Filocalia,
vol. I, p. 246)

„Cel ce se las\ pov\]uit de bun\voie prin necazuri nu va fi st\pânit de
gândurile f\r\ de voie. Iar cel ce nu prime[te pe cele dintâi va deveni,
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chiar dac\ nu vrea, robul celor de al doilea”. (Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i
închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 208, în Filocalia, vol. I, p. 275)

„Gânde[te-te la sfâr[itul oric\rui necaz f\r\ voie [i vei afla în el pierirea
p\catului”. (Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc\, cap. 67, în Filocalia,
vol. I, p. 242)

„Omul care rabd\ necazurile cu inim\ bun\ [i cu mul]umit\ va lua
cununa nestric\ciunii, virtutea [i mântuirea”. (Sf. Antonie cel Mare, Înv\]\turi
despre via]a moral\ a omului [i despre buna purtare în 170 de capete, cap. 155,
în Filocalia, vol. I, p. 43)

„Cel ce prime[te necazurile de acuma în n\dejdea bun\t\]ilor de mai
târziu a aflat cuno[tin]a adev\rului [i se va izb\vi repede de mânie [i întristare”.
(Marcu Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 168,
în Filocalia, vol. I, p. 271)

„Cel ce rabd\ necazurile va ajunge [i la bucurii. {i cel ce st\ruie în cele
nepl\cute nu va fi lipsit nici de cele pl\cute”. (Evagrie Ponticul, Cuvânt
despre rug\ciune, 93, în Filocalia, vol. I, p. 98)

„Prime[te împletirea celor bune [i a celor rele cu gând egal, [i Dumnezeu
va netezi neegalit\]ile dintre lucruri”. (Marcu Ascetul, Despre legea duhov-
niceasc\, cap. 159, în Filocalia, vol. I, p. 250)

„Cel ce crede în Domnul se teme de chinuri; cel ce se teme de chinuri
se înfrâneaz\ de la patimi; cel ce se înfrâneaz\ de la patimi rabd\ neca-
zurile; cel ce rabd\ necazurile va avea n\dejde în Dumnezeu; iar n\dejdea
în Dumnezeu desface mintea de toat\ împ\timirea dup\ cele p\mânte[ti;
în sfâr[it, mintea desf\cut\ de acestea va avea iubirea c\tre Dumnezeu”.
(Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste, suta întâi, cap. 3, în Filocalia,
vol. II, p. 54)

„Cel ce sufer\ fiindc\ a nesocotit harul lui Dumnezeu, dac\ recu-
noa[te ra]iunea providen]ei dumnezeie[ti care vrea s\-l vindece, prime[te
cu mul]umire [i cu bucurie necazul [i î[i îndreapt\ gre[eala pentru care
este certat. Cel ce se arat\ îns\ nesim]itor fa]\ de aceast\ doctorie ce i se
d\, pe drept cuvânt este scos din har [i predat confuziei patimilor, dându-i-se
drumul s\ vin\ la p\catul cu fapta, spre care era purtat de dorin]a l\untric\”.
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(Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, scolia 3, în Filocalia,
vol. III, p. 110)

 
„Precum mucenicii p\timind multe chinuri [i ar\tând r\bdare pân\ la

moarte s-au f\cut vrednici de cununi [i de slav\, [i cu cât au suferit mai
multe [i mai grele dureri au dobândit mai mult\ slav\ [i îndr\znire c\tre
Dumnezeu, la fel [i sufletele predate feluritelor necazuri, fie v\zute [i
venite de la oameni, fie nev\zute [i venite prin gândurile necuvenite sau
n\scute de boli trupe[ti, dac\ le poart\ cu r\bdare pân\ la sfâr[it,
dobândesc acelea[i cununi ca [i mucenicii [i aceea[i îndr\znire ca [i ei. C\ci
precum aceia au r\bdat mucenicia chinurilor prin oameni, a[a ace[tia prin
duhurile r\ut\]ii care au lucrat [i în aceia. {i pe cât rabd\ [i ace[tia mai
mult necazurile de la cei potrivnici, pe atât î[i câ[tig\ de la Dumnezeu mai
mult\ slav\ nu numai pentru viitor, ci [i aici, învrednicindu-se de mân-
gâierea Duhului cel bun”. (Sf. Simeon Metafrastul, Parafraz\ în 150 de capete,
cap. 131, în Filocalia, vol. V, p. 344)

„S\ fii gata s\ prime[ti în fiecare zi orice necaz, socotind c\ acestea î]i
aduc izb\vire de multele datorii, [i s\ mul]ume[ti Sfântului Dumnezeu.
C\ci din acestea dobânde[te cineva îndr\znire neînfruntat\, dup\ marele
Apostol: «C\ necazul lucreaz\ r\bdare, iar r\bdarea încercare, iar cercarea
n\dejde, iar n\dejdea nu ru[ineaz\» (Rom. 5, 3). «C\ci cele ce ochiul nu le-a
v\zut [i urechea nu le-a auzit, [i la inima omului nu s-au suit» (I Cor, 2, 9),
acestea sunt, dup\ f\g\duin]a cea nemincinoas\, cele ce vor fi date celor
ce arat\ r\bdare în necazuri, cu împreuna-lucrare a harului; c\ci f\r\ har
nu se poate ispr\vi nimic”. (Simeon Evlaviosul, Capete morale, cap. 14, în
Filocalia, vol. VI, p. 99)

„... prime[te orice necaz ce-]i vine din afar\ cu b\rb\]ie, c\ci prilejuie[te
r\bdarea mântuitoare. Iar r\bdarea d\ruie[te locuin]\ [i odihn\ în ceruri.
Petrecând zilele astfel, vei tr\i în via]a de aici cu mul]umire, veselindu-te
cu n\dejdile fericite; iar la moarte te vei muta cu îndr\znire de la cele de
aici [i vei merge la locurile de odihn\ pe care ]i le-a g\tit ]ie Domnul, r\s-
pl\tind ostenelile tale de aici, ca s\ împ\r\]e[ti împreun\ cu El”. (Teolipt,
Mitropolitul Filadelfiei, Despre ostenelile vie]ii c\lug\re[ti, în Filocalia, vol. VII,
p. 68)

„... în de[ert te ostene[ti când supor]i aceste osteneli, dac\ nu-I aduci
Lui ca jertf\ a dragostei necazul t\u. C\ci Dumnezeu nu voie[te pentru ea
îns\[i osteneala noastr\. Aceast\ în]elegere o arat\ to]i cei ce iubesc pe
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Dumnezeu, nec\jindu-se pe ei în[i[i pentru dragostea fa]\ de El. C\ci cei
ce binevoiesc întru frica lui Dumnezeu s\ vie]uiasc\ în Hristos Iisus, aleg
necazul [i rabd\ prigonirea. {i El le d\ acelora puterea s\ cunoasc\ vistie-
riile Lui cele ascunse”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cu-
vântul III, în Filocalia, vol. X, p. 38)

 
„Dac\ poruncile lui Dumnezeu se împlinesc în necazuri [i strâmtor\ri,

iar noi le dispre]uim pe acestea, f\r\ îndoial\ c\ îndr\znim s\ dispre]uim
pe Însu[i Cel care a dat poruncile [i facem nelucr\toare pricina virtu]ii,
adic\ strâmtorarea [i necazul. {i în m\sura tihnei de care ne împ\rt\[im,
facem loc patimilor în noi. Pentru c\ în trupul strâmtorat nu pot avea loc
gânduri ce se împr\[tie spre cele de[arte. Dar când cineva rabd\ cu
bucurie ostenelile [i necazurile, poate frâna cu putere [i gândurile. C\ci aceste
gânduri înceteaz\ în osteneli. Dar când omul î[i aminte[te de p\catele sale
de mai înainte [i se pedepse[te pe sine, atunci [i Dumnezeu Se îngrije[te
s\-l odihneasc\ pe el. Pentru c\ Dumnezeu Se bucur\ c\ el [i-a dat singur
sie[i certarea pentru abaterea de la calea Lui. Iar acesta este semnul poc\in]ei”216.
(Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XXVII, în Filocalia,
vol. X, p. 153)

„C\ci pe m\sura smeritei tale cuget\ri, ]i se d\ ]ie [i r\bdarea în neca-
zurile tale. {i dup\ r\bdarea ta se u[ureaz\ [i greutatea necazurilor tale [i
vei dobândi mângâiere. Iar dup\ mângâierea ta, se m\re[te dragostea
c\tre Dumnezeu. {i dup\ dragostea ta, se m\re[te bucuria ta în Duhul cel
Sfânt. Totu[i, pe cei ce sunt fii cu adev\rat, Preamilostivul nu binevoie[te
s\-i scoat\ din încerc\rile lor, nici nu-i izb\ve[te de aceste încerc\ri, ci-i
îmbrac\ cu r\bdare în ele. {i toate aceste bun\t\]i le primesc în mâna
r\bd\rii lor, spre des\vâr[irea sufletelor lor”217. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte
despre sfintele nevoin]e, cuvântul XLVII, în Filocalia, vol. X, p. 247-248)

„De ce s\ voiesc via]a dep\rtat\ de Dumnezeu? Rabd necazurile acestea
ca s\ nu m\ înstr\inez de n\dejdea cereasc\. Ce folos are Dumnezeu de
via]a mea de aici, dac\ o tr\iesc în chip r\u [i-L mânii pe El?” (Sf. Isaac

216 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Acesta este rostul canonului sau al epitimiilor, primite de la
duhovnic, de bun\ voie, de cel ce se spovede[te. E ca [i când [i-ar da el însu[i aceste
epitimii. Preotul îi sluje[te mai mult ca sf\tuitor. (n. s. p. 153)

217 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Dumnezeu nu-i cru]\ de necazuri pe cei iubi]i, pentru c\
f\r\ ele n-ar spori în virtutea r\bd\rii [i a smereniei. Dar dându-le necazuri, le d\ [i
putere s\ rabde [i s\ se smereasc\. (n. s. 269, p. 248)
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Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XLVII, în Filocalia, vol. X,
p. 249)

„Precum cur\]esc leacurile necur\]ia sucurilor rele din trup, a[a [i asprimea
necazurilor cur\]e[te cele rele din inim\”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre
sfintele nevoin]e, cuvântul LXXI, în Filocalia, vol. X, p. 358)

„«Multe sunt necazurile drep]ilor» (Ps. 33, 20); [i iar\[i: «Multe sunt
biciuirile p\c\tosului» (Ps. 31, 10). Deci fie c\ e[ti drept, fie p\c\tos,
trebuie s\ rabzi necazul. C\ci nu putem fi f\r\ necaz. El ne înva]\ r\bdarea.
Avem în privin]a aceasta ca cel mai bun dasc\l pe Apostol care spune:
«R\bdând întru necaz» (Rom. 12, 12). Necazul îi a[teapt\ pe cei ce se vor
mântui. C\ci Domnul Însu[i a spus: «În lume necazuri ve]i avea» (In. 16, 33);
[i iar\[i: «Prin multe necazuri trebuie s\ intra]i în Împ\r\]ia cerurilor»
(In. 14, 22)218. Vezi, fratele meu, c\ vrând s\ te mântuie[ti te-a l\sat s\ fii
pu]in nec\jit Cel ce a spus: «Întristat este sufletul Meu pân\ la moarte»
(Mt. 26, 38). A f\cut-o aceasta ca s\ afli mila Lui în schimbul r\bd\rii, în
ceasul acela înfrico[\tor. C\ci de voim în toate odihna, vom avea s\
auzim: «A]i luat cele bune ale voastre în via]a voastr\» (Lc. 16, 25)219.
St\pânul nostru a r\bdat pentru noi toate p\timirile. Deci nu vom r\bda
[i noi, amintindu-ne de ele, ca s\ fim p\rta[i împreun\ cu El? Ia seama c\
am primit porunca s\ mul]umim în toate (I Tes. 5, 18). S\ nu ne atrag\
pe noi urâtorul binelui la nemul]umire, ca s\ pierdem toate”220. (Sf. Ioan,
Scrisori duhovnice[ti, 96, în Filocalia, vol. XI, p. 131-132)

„... avem un St\pân foarte milostiv [i un P\rinte îndur\tor. {i nimeni
nu e în stare nici dintre Puterile de sus, nici dintre slugile adev\rate de jos
s\ descrie dup\ vrednicie bun\tatea Lui [i cât dore[te s\ miluiasc\ neamul
omenesc. De aceea are îndelung\ r\bdare cu noi, ca s\ sporeasc\ r\bdarea

218 Tâlcuirea Pr. St\niloae: R\bdarea necazurilor e un ajutor de înt\rire a subiectului
uman. Cine rabd\ st\ruie sub greut\]i, nu fuge de sub ele. Nu d\ loc sl\biciunii, dez-
n\dejdii. Cel ce rabd\ se înva]\ s\ se fac\ st\pân pe sine ... (n. s. 151, p. 132) 

219 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Falsa odihn\ în care au vie]uit [i de care s-au l\sat am\gi]i
este de fapt o robie sub pl\ceri [i ea îi va duce la treapta suprem\ a acestei robii, care-[i va
dezv\lui toat\ puterea ei în «neodihna etern\». (n. s. 152, p. 132)

220 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Varsanufie [i Ioan unesc r\bdarea necazurilor cu mul]umirea.
Prin ultima se înt\re[te [i mai mult r\bdarea [i se arat\ ca fiind pentru Dumnezeu. C\ci
ea d\ slav\ lui Dumnezeu nu numai pentru cele pl\cute, ci [i pentru cele nepl\cute, v\zând
[i în cele din urm\ în]elepciunea [i iubirea pedagogic\ a lui Dumnezeu fa]\ de noi. (n. s. 153,
p. 132)
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noastr\ în vederea mântuirii. C\ci a[a ne-a înv\]at, zicând: «Întru r\bdarea
voastr\ ve]i câ[tiga sufletele voastre» (Lc. 21, 19). Deci s\ nu te descura-
jezi, frate”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 88, în Filocalia, vol. XI, p. 122)

„Ostenelile nasc slava: s\ ne ostenim aici în toate ispitele, strâmtor\-
rile [i necazurile, cu mare r\bdare, ca s\ ne bucur\m dincolo în veci.
Ascu]i[ul necazului se va preschimba în bucurie, iar ostenelile vremelnice
vor aduce roada Împ\r\]iei Cerurilor. F\r\ de osteneli, necazuri [i
nevoin]e aspre nu vom putea culege f\g\duin]ele cele mari ale lui Dum-
nezeu”. (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 22)

„Mare virtute este r\bdarea necazurilor ce ni se întâmpl\”. (Sfântul Teofan
Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 69)

„Prin necazuri [i def\im\ri se g\tesc oamenilor bun\t\]ile cele ve[nice,
a[a cum muncile se g\tesc prin slava de[art\ [i desf\t\ri”. (Sfântul Teofan
Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 70)

„Necazurile, ispitirile, nevoile îl înva]\ pe om ca într-o [coal\ [i-l fac
în stare s\ primeasc\ bun\t\]ile cere[ti”. (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul
Lavrei Sfântului Sava, p. 144)

„Sufer\ necazurile cu r\bdare, c\ în ele odr\slesc [i cresc faptele bune,
ca florile pe un trandafir spinos”. (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul
Lavrei Sfântului Sava, p. 189)

„Rabd\ necazurile, c\ în ele st\ g\tit\ cununa lupt\torului” (Sfântul
Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 195)

„În necazuri d\ mul]umit\, [i se va u[ura povara p\catelor”. (Sfântul
Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, p. 186)

„Necazurile cur\]esc [i albesc sufletul omului. Ele dep\[esc în valoare
chiar [i rug\ciunea «Doamne, Iisuse Hristoase, miluie[te-m\!»”. (Cuviosul
Paisie Aghioritul, Mica filocalie, p. 32)

Necazurile suferite de dragul Domnului Hristos

„... necazurile suferite de dragul lui Hristos nu sunt necazuri. Aceasta
nu din pricin\ c\ necazul a încetat de a mai fi necaz, ci din pricin\ c\
starea sufleteasc\ a celor care sufer\ cu pl\cere necazurile este mai puternic\
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decât necazurile”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre Feciorie, 74, în vol. Despre
Feciorie, Apologia vie]ii monahale, Despre cre[terea copiilor…, p. 124)

„C\ mai cinstite sunt înaintea Domnului necazurile cele pentru El,

decât orice rug\ciune [i jertf\”221. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e,
cuvântul LVI, în Filocalia, vol. X, p. 291)

„Sfin]ii P\rin]i spun c\ nu exist\ nimic mai dulce decât a p\timi
pentru Hristos. Aceast\ dulcea]\ a p\timirii d\dea mucenicilor puterea s\
rabde pân\ la sfâr[it. Apostolii [i mucenicii au p\timit pentru Hristos, [i noi
la fel. Vine asupra noastr\ boala, necazul, întristarea sau ispita? Toate le r\bd\m
pentru dragostea lui Hristos, deoarece ne înt\re[te n\dejdea pe care o avem
în El (men]iona p\rintele Avramie de la Athos sec. XIX)”. (Antonie Iero-
monahul, File de Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul Munte Athos, p. 93)

Suntem sl\vi]i de Dumnezeu prin r\bdarea necazurilor [i
El este sl\vit prin noi

„... trebuie luat seama c\ de multe ori Dumnezeu a spus în dumne-
zeie[tile Scripturi despre slujitorii S\i unele [i la ar\tare li s-a întâmplat lor
cele contrare. Ca de pild\, Dumnezeu a zis: «Voi sl\vi pe cei ce m\ sl\vesc»
(I Reg. 2, 30). Dar afl\m pe unii dintre sfin]i vie]uind pân\ la moarte în
oc\râri [i în necazuri multe. Putem zice deci c\ Dumnezeu nu i-a sl\vit?
Dar i-a sl\vit cu prisosin]\. Îns\ cei ce nu v\d cu ochii inimii, nu v\d slava
lor. A[a prin r\bdarea sa, Iov a fost mai mult decât sl\vit, m\car c\ în
ochii omene[ti ai prietenilor lui, el p\rea c\ sufer\ toate câte i-au venit cu
dreptate. Îns\ pe urm\ a auzit din gura lui Dumnezeu: «Socote[ti c\ m\
port cu tine a[a pentru altceva decât ca s\ te ar\]i drept?» (Iov 40, 3). Dar
[i s\racul Laz\r, care z\cea la poarta bogatului în dispre]uire mult\ [i în

durerea trupului, a sl\vit foarte pe Dumnezeu prin r\bdare222. {i fiindc\
am spus c\ Dumnezeu sl\ve[te pe cei ce-L sl\vesc, cu Laz\r p\rea c\ se
întâmpl\ dimpotriv\, r\mânând pân\ la moarte în multe necazuri. Dar pe
urm\ s-a ar\tat cum l-a sl\vit pe el Dumnezeu, a[ezându-l în sânul lui
Avraam (Lc. 46, 20-22). 

221 Tâlcuirea Pr. St\niloae: R\bdarea necazurilor pentru Dumnezeu este ea îns\[i cea
mai bun\ rug\ciune [i jertf\. {i f\r\ necazurile r\bdate nu se dobândesc virtu]ile, nu se
dobânde[te t\ria duhovniceasc\. (n. s. 325, p. 291)
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Dar ce s\ spunem despre Sfântul Pavel, cel învrednicit s\-L vad\ pe
Fiul lui Dumnezeu Însu[i [i s\ aud\ glasul lui Dumnezeu (I Cor. 15, 8);
despre care a dat m\rturie Dumnezeu Însu[i c\ este vas «al alegerii» (Fap. 9, 15),
care a fost r\pit la ceruri [i a auzit glasul dumnezeiesc [i cuvinte negr\ite
pe care nimeni nu le-a auzit (II Cor. 12, 4)? {i totu[i a fost coborât de dou\
ori într-un co[ (Fap. 9, 25; II Cor. 11, 33). Oare n-a fost aceasta celor
necredincio[i [i lipsi]i de dreapt\ socoteal\ de discern\mânt un lucru în
stare s\-i sminteasc\? {i totu[i acela[i Pavel a fost învrednicit de harul
dumnezeiesc. Aceasta s-a f\cut spre probarea multora, ca s\ se vad\ dac\
vor r\mâne p\strând credin]a în Apostol. A[a se întâmpl\ [i cu ceilal]i sfin]i
spre folosul celor ce vin cu întreb\ri la ei” (Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti,
382, în Filocalia, vol. XI, p. 384-385)

„Întrebare: «Paguba aceasta s-a produs în chip felurit [i sunt nec\jit c\
nu am în mâinile mele nici-un mijloc. Ce s\ fac?».

R\spuns: Scriptura zice c\ «cel ce v\ face vou\ nedreptate, nu v\ face
vou\, ci Duhului Sfânt Care locuie[te în voi» (II Tim. 1, 14). Nu te întrista
deci pentru o pagub\ omeneasc\. C\ci nu te va lipsi Domnul de cele ce ai
nevoie. Fiindc\ El Însu[i a zis: «{tie Tat\l vostru cel ceresc de ce ave]i trebuin]\
înainte de a-i cere» (Mt. 6, 8). Ci caut\ Împ\r\]ia lui Dumnezeu, f\când faptele
ei [i toate acestea «]i se vor ad\uga ]ie» (Mt. 6, 33). {i dac\ suferi pu]in
de lipsa mijloacelor, vei afla cu îmbel[ugare înaintea ta toate bun\t\]ile
din voia lui Dumnezeu. Adu-]i aminte c\ s-a scris: «Cei ce voiesc s\
vie]uiasc\ dup\ Dumnezeu, vor fi prigoni]i» (II Tim. 3, 12). Dar iar\[i zice:
«Bucura]i-v\ în Domnul totdeauna când ajunge]i în felurite încerc\ri»
(Iac. 1, 2). Aceasta este prigonirea [i acestea ispitele. Dar rabd\-le cu

222 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Despre Iov se zice c\ «a fost sl\vit de Dumnezeu prin
r\bdare». Iar de Laz\r c\ «sl\vea pe Dumnezeu prin r\bdare». De fapt cel c\ruia îi d\
Dumnezeu suferin]e e sl\vit de Dumnezeu, pentru c\-l arat\ în stare s\ sl\veasc\ pe
Dumnezeu prin r\bdarea suferin]elor ce i le îng\duie. A fi sl\vit de Dumnezeu [i a sl\vi
pe Dumnezeu coincid. În acest sens spune Dumnezeu: «Pe cei ce M\ sl\vesc, îi sl\vesc».
Aceasta pentru a nu mai vorbi de sl\virea ce le vine în via]a viitoare celor ce au suferit aici
cu r\bdare. Chiar în r\bdarea prezent\ a celor credincio[i, e un eroism al duhului, care le
atrage slava din partea celor în]eleg\tori, un eroism prin care ei sl\vesc totodat\ pe Dum-
nezeu. De fapt în r\bdarea lor e prezent Dumnezeu cu puterea Lui, care mic[oreaz\ sufe-
rin]ele. {i în ei e sim]it\ aceast\ putere a lui Dumnezeu, Care se face sl\vit prin aceast\ putere
de r\bdare a suferin]elor, sl\vi]i fiind [i ei pentru c\ pot r\bda aceasta. (n. s. 545b, p. 385)
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curaj [i cu credin]\ [i Dumnezeu se va sl\vi prin tine223. C\ci r\bdarea îl
face pe om probat. Iar n\dejdea nu ru[ineaz\”. (Sf. Ioan, Scrisori duhovni-

ce[ti, 829, în Filocalia, vol. XI, p. 687-688)

Prin râvna pentru Dumnezeu, suprema p\timire devine
suprema nep\timire

„C\ci râvna (duhului pentru voia lui Iisus) na[te îndr\zneala [i puterea
sufletului [i str\duin]a trupului. Ce putere mai au dracii când sufletul î[i
mi[c\ râvna lui cu putere împotriva lor? Pornirea spre lucrare se nume[te
fiica râvnei. {i când râvna î[i trece puterea în fapt\, înt\re[te în suflet
toat\ for]a, f\când-o neînfricat\. {i înse[i cununile m\rturisirii pe care le
primesc eroii [i mucenicii în st\ruin]a lor, le dobândesc prin aceste dou\
lucruri: prin râvn\ [i prin pornirea cea bun\, ce se nasc din puterea iu]imii
naturale. C\ci ei ajung nep\timitori în durerea cumplit\ a chinurilor224.
Dumnezeu s\ ne dea [i nou\ o astfel de pornire, spre a-I binepl\cea Lui!”
(Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XIX, în Filocalia,
vol. X, p. 104-105)

„Iar când se va g\ti omul [i-[i va pune acest a[ez\mânt, ca s\ rabde
pentru Dumnezeu toate necazurile ce vor veni asupra lui, atunci [i
necazurile i se fac f\r\ osteneal\ [i durere. {i toate întrist\rile [i n\pastele
ce-i vin, ori de la oameni, ori de la draci, a[a i se par, c\ nici de moarte nu
se tem [i nimic nu poate s\-i despart\ de dragostea lui Hristos pe cei ce cred
f\r\ îndoial\ în Dumnezeu cu tot sufletul. To]i sfin]ii au biruit cu credin]a
cea neîndoit\ [i cu r\bdarea. C\ de va sl\bi omul, se face mai moale ca apa,
iar de se va înt\ri, se face mai tare ca piatra”. (Sf. Paisie Velicikovski, Crinii
]arinii, p. 29)

223 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Se va sl\vi pentru c\ ar\]i cât Îl iube[ti, r\bdând atâtea
pentru El. Dar [i pentru c\ te va înt\ri în r\bdarea ta. Iar acestea le vor vedea al]ii [i se
vor minuna de puterea ce o arat\ Dumnezeu prin tine. Nu când ne merge bine se arat\
puterea noastr\, prin care se sl\ve[te Dumnezeu, ci când suport\m greut\]ile cu r\bdare.
De aceea Îl sl\vim pe Hristos nu numai pentru învierea Lui, ci [i pentru crucea Lui [i
pentru coborârea Lui din iubire la noi prin întrupare, luând toate sl\biciunile, durerile,
emo]iile omene[ti. De aceea tot cultul Bisericii e doxologie. Prin el ar\t\m m\rirea lui
Dumnezeu în tot ce a f\cut El pentru noi, coborând la noi. Prin aceasta a dat valoare
umanit\]ii noastre, care prin ea n-ar fi nimic. (n. s. 939, p. 688)

224 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Un remarcabil paradox: prin râvn\, mucenicii, de[i suport\
durerile cumplite ale chinurilor, nu le mai simt. Suprema p\timire devine suprema nep\timire.
C\ci puterea lui Dumnezeu, care e în ei, cople[e[te durerea p\timirii. (n. s. 96, p. 105)
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Noi ne l\ud\m în necazuri

„Pavel era atât de departe de a se l\sa ab\tut [i de a [ov\i în necazuri,
încât din covâr[irea relelor f\cea prilej de laud\, zicând: «Nu numai atât,
ci ne [i l\ud\m în necazuri» (Rom. 5, 3)”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la
Psalmi, Omilia la Psalmul XLV, II, în PSB, vol. 17, p. 301)

„Cei mai mul]i când v\d oameni pl\cu]i lui Dumnezeu, c\zu]i în
vreun necaz, sau boal\, s\r\cie, sau oarecare vreun alt accident, se tulbur\,
ne[tiind c\ aceea este starea care le place cel mai mult prietenilor Dom-
nului”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia LXII,
1, p. 313)

„«{i nu numai atât, ci ne l\ud\m [i în suferin]e, bine [tiind c\ suferin]a
aduce r\bdare» (Rom. 5, 3).

De aici po]i în]elege ce fel sunt bunurile viitoare, dac\ chiar [i în cele
ce par spre întristare noi ne l\ud\m [i cuget\m lucruri mari. «Atât de mare
este harul lui Dumnezeu încât, chiar în asemenea lucruri, noi nu g\sim
nimic nepl\cut. În lucrurile p\mânte[ti luptele sunt înso]ite de osteneli,
scârbe [i necazuri, [i premiile ca [i cununile ne aduc pl\cere ...»”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel,
omilia IX, p. 153)

„A aflat (Sfântul Pavel – n.n.) mai pe urm\ c\ tocmai cele contrare
sunt de folos, [i aflând, era mul]umit [i se mândrea cu ele. Cel ce se ruga
de Domnul ca s\-l scape de primejdii, fiindc\ a auzit spunându-i-se «î]i
este de ajuns harul Meu, c\ci puterea Mea se des\vâr[e[te în sl\biciune»
(II Cor. 12, 9), iat\ c\ dup\ aceea s\lta de bucurie fiind alungat [i persecutat,
fiind batjocorit [i suferind primejdiile cele mai mari, dup\ cum însu[i
spune: «De aceea m\ bucur în sl\biciuni, în def\im\ri, în nevoi, în prigoniri,
în strâmtor\ri pentru Hristos, c\ci când sunt slab, atunci sunt tare» (II
Cor. 12, 10). De aceea [i aici le zicea romanilor: «noi nu [tim s\ ne rug\m
cum trebuie», îndemnându-i pe to]i de a l\sa totul în îngrijirea Duhului,
fiindc\ [i Duhul Sfânt se îngrije[te foarte mult de noi, [i lui Dumnezeu Îi
este pl\cut acest fapt”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani
a Sfântului Apostol Pavel, omilia XV, p. 287-288)

„De aceea Pavel, scriind unora din Corint care se seme]eau [i îi osândeau
pe ceilal]i, a înf\]i[at chipul apostoliei sale. A trebuit s\ întocmeasc\ icoana
faptelor lui mari, dar n-a întocmit-o cu minunile [i semnele f\cute, nu cu
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cinstea ce i se d\dea, nici cu tihna sa! A întocmit-o cu închisorile sale, cu
tribunalele în care a fost judecat, cu foametea, cu frigul, cu r\zboaiele [i
cu piedicile, gr\indu-le a[a: «Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Ca un
neîn]elept gr\iesc: eu, mai mult decât ei!». {i ca s\ arate în ce este mai
mult decât ei, spune: «În osteneli mai mult, în b\t\i peste m\sur\, în
temni]\ mai mult, la moarte adeseori» (II Cor. 11, 23); [i celelalte: «Dac\
trebuie s\ m\ laud, m\ voi l\uda cu sl\biciunile mele» (II Cor. 11, 30).

Vezi c\ Pavel se laud\ mai mult cu acestea decât cu acele cununi
str\lucitoare? De asta [i spune: «Nu numai atât ci ne [i l\ud\m în necazuri»
(Rom. 5, 3).

– Ce înseamn\ cuvintele «nu numai?»
Nu numai c\ nu ne pierdem curajul când suntem strâmtora]i [i

nec\ji]i, spune Pavel, dimpotriv\, ne l\ud\m mai mult cu necazurile pe
care le avem, pentru c\ ele ne duc la mai mare cinste [i slav\. Apoi, pentru
c\ a spus c\ necazurile aduc slav\ foarte mare, laud\ [i frumuse]e – [i e
v\dit c\ slava are [i pl\cere – c\ unde este pl\cere, este negre[it [i slav\, iar
acolo unde e o astfel de slav\, acolo este negre[it [i pl\cere”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, La cuvântul apostolic ce spune: «Dar nu numai atât, ci ne [i
l\ud\m în necazuri, [tiind c\ necazul aduce r\bdare…», 4, în vol. Despre
schimbarea numelor. Despre r\bdare. Despre milostenie…, p. 89-90)

S\-i mul]umim lui Dumnezeu pentru leacurile amare,
dar vindec\toare

„S\ mul]umim totdeauna Iubitorului de oameni Dumnezeu, [i când
ne scoate din primejdii, [i când ne trimite nenorociri, c\ci noi [tim atât
din Sfintele Scripturi, cât [i din cele întâmplate nou\, c\ El chivernise[te
toate spre folosul nostru cu harul S\u cel întotdeauna ocrotitor”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Predicile despre statui, Partea a II-a, predica a XXI-a, p. 227)

„Viteaz [i iubitor de Dumnezeu e omul care îndur\ necazul [i sufer\ r\ul!
Dar s\ suferi cu vitejie încercarea [i s\ mul]ume[ti lui Dumnezeu, Care
îng\duie necazul, ei bine, aceasta e cea mai mare vitejie [i aceasta o poate
face numai un om cu suflet treaz [i dezbr\cat de tot ce-i omenesc!” (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Iar\[i, la acelea[i cuvinte: «Dar având acela[i duh al credin]ei,
precum este scris»; [i pentru ce primim to]i îndeob[te cele bune ..., 4, în vol. Despre
schimbarea numelor. Despre r\bdare. Despre milostenie…, p. 302-303)

„{i tu dar, iubite, de iau sfâr[it necazurile tale în via]a aceasta, sl\ve[te-L
pe Dumnezeu; de-]i petreci via]a în necazuri, [i a[a mul]ume[te-I Lui. Nu
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te poticni, [tiind bine c\ pronia lui Dumnezeu cea nem\rginit\ nu se poate
t\lm\ci [i c\, negre[it, toate vor lua sfâr[itul cuvenit, fie în via]a aceasta,
fie în cea viitoare. Iar dac\ cineva se nelini[te[te când aude de via]a
viitoare [i e gr\bit s\ vad\ aici pe p\mânt întâmplându-se aceasta, aceluia
îi vom spune c\ adev\rata via]\ [i lucrurile cele trainice de acolo ne
a[teapt\. Cele de aici, drum; cele de acolo, patrie. Cele de aici se aseam\n\
cu florile de prim\var\, cele de acolo, cu stânci neclintite. Acolo cununi [i
r\spl\]i care nu au sfâr[it, acolo plat\ [i premii, acolo chinuri [i pedepse
de nesuferit pentru cei ce s\vâr[esc r\ul”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt
c\tre cei ce s-au poticnit în fa]a împrejur\rilor vitrege ale vie]ii [i din pricina
prigonirii [i tulbur\rii poporului…, 11, în vol. Despre desf\tarea celor
viitoare. S\ nu dezn\d\jduim. Nou\ cuvânt\ri la Cartea Facerii, p. 255) 

„P\trunde]i-v\ de aceste adev\ruri mântuitoare [i mul]umi]i lui Dumnezeu,
pentru c\ v-a acordat aici, pe p\mânt, p\rt\[ia cu sfin]ii, pentru c\ v-a
întristat, nu atât în vederea asprimii, cât din prea mare iubire. Niciodat\
n-ar fi îng\duit ca drep]ii s\ încerce astfel de nenorociri, dac\ nu i-ar fi
iubit cu duio[ie, pentru c\, prin nenorocire, i-a f\cut mai mari [i mai
str\lucitori. Nimic nu-i este atât de pl\cut ca mul]umirea, nimic nu-i
displace mai mult ca blasfemiile. S\ nu fim însp\imânta]i de toate
nenorocirile ce avem s\ suferim în cursul faptelor noastre spirituale. C\ci
dup\ cum ho]ii nu atac\ casele unde nu g\sesc decât fân [i paie, ci acelea
de unde ar putea lua mult aur [i argint, tot astfel [i diavolul atac\ mai ales
pe acei care s\vâr[esc întreprinderi pioase. Unde este virtutea, acolo se
strâng sfor]\rile diavolului; unde este milostenie, acolo se arat\ ura. Dar
noi avem o arm\ puternic\ în stare de a înl\tura toate n\scocirile de acest
fel, ca de toate acestea s\ mul]umim lui Dumnezeu”. (Sf. Ioan Gur\ de
Aur, Primele patru omilii despre statui, omilia I, p. 27-28)

 
„Omul cu adev\rat ra]ional are o singur\ grij\: s\ asculte de Dum-

nezeul tuturor [i s\-I plac\; [i numai la aceasta î[i deprinde sufletul s\u:
cum s\-I plac\ lui Dumnezeu, mul]umindu-I pentru o a[a de mare purtare
de grij\ [i pentru cârmuirea tuturor, orice soart\ ar avea el în via]\. Pentru
c\ e nepotrivit s\ mul]umim pentru s\n\tate doctorilor care ne dau leacuri
amare [i nepl\cute, iar lui Dumnezeu s\ nu-I mul]umim pentru cele ce ni
se par nou\ grele [i s\ nu cunoa[tem c\ toate ni se întâmpl\ cum trebuie,
spre folosul nostru [i dup\ purtarea Lui de grij\. C\ci în cuno[tin]a [i
credin]a cea c\tre Dumnezeu stau mântuirea [i des\vâr[irea sufletului”.
(Sf. Antonie cel Mare, Înv\]\turi despre via]a moral\ a omului [i despre
buna purtare în 170 de capete, cap. 2, în Filocalia, vol. I, p. 17)
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„Dar mai bun\ decât toate cele spuse, este r\bdarea necazurilor. Cel
ce s-a învrednicit de acest mare dar este dator s\ mul]umeasc\ lui
Dumnezeu, fiindc\ l-a împ\rt\[it de o binefacere mai mare. C\ci s-a f\cut
urm\tor al lui Hristos, al Sfin]ilor S\i Apostoli, al mucenicilor [i al
cuvio[ilor, ca s\ se dep\rteze de bun\voie de cele pl\cute, prin t\ierea
voilor sale [i prin lep\darea gândurilor care nu sunt dup\ Dumnezeu, ca
s\ fac\ [i s\ cugete pururea cele pl\cute lui Dumnezeu”. (Petru Damas-
chinul, Înv\]\turi duhovnice[ti, în Filocalia, vol. V, p. 140)

Cel ce se plânge de necaz, iube[te pl\cerea

„Cel ce caut\ lauda e supus patimii, [i cel ce se plânge de necaz iube[te
pl\cerea”. (Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc\, cap. 143, în Filocalia,
vol. I, p. 248)

„Cel ce fuge de toate poftele lume[ti se a[eaz\ pe sine mai presus de
toat\ întristarea lumeasc\”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste,
suta întâi, cap. 22, în Filocalia, vol. II, p. 56)

„C\ci cel ce respinge necazurile [i greut\]ile de bun\voie, e silit s\
iubeasc\ p\catele. Pentru c\ f\r\ necazuri nu ne putem desp\r]i de îndem-
nurile lingu[itoare ale cugetului. C\ci pe cât se înmul]esc ostenelile, pe
atâta se împu]ineaz\ p\catele, dat fiind c\ necazurile [i primejdiile omoar\
dulcea împ\timire a patimilor, iar tihna le hr\ne[te [i le face s\ creasc\. 

Deci s-a v\zut limpede c\ Dumnezeu [i îngerii se bucur\ de strâmto-
r\rile în care ajungem. Iar diavolii [i arga]ii lui, de tihna noastr\”. (Sf. Isaac
Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul XXVII, în Filocalia, vol. X,
p. 153)

Cei ce-[i doresc moartea din pricina necazurilor,
nu [tiu ce vor

„Dar sunt unii care atâta se îngreuiaz\ de necazurile ce li se întâmpl\,
c\ sunt în stare s\ renun]e [i la via]a îns\[i [i ar muri cu pl\cere, ca s\
scape prin aceasta. Dar aceasta o p\time[te cineva din lipsa de curaj [i de
mult\ ne[tiin]\, necunoscând înfrico[\toarea strâmtorare ce urmeaz\ dup\
ie[irea sufletului din trup. 

E o mare iubire de oameni a lui Dumnezeu, fra]ilor, a fi noi în lumea
aceasta. Dar noi, necunoscând cele de dincolo, socotim grele cele de aici.
{i nu este a[a. Nu [ti]i ce se zice în Gherontic? Un frate foarte lucr\tor a
spus c\tre b\trân: «Sufletul meu dore[te moartea». {i-i spuse lui b\trânul:
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«O dore[te pentru c\ vrea s\ fug\ de necaz [i nu [tie c\ necazul viitor e cu
mult mai r\u decât cel de aici». Iar altul, la fel, a întrebat pe un b\trân:
«De ce m\ întristez din trând\vie stând în chilia mea?». {i-i zise b\trânul:
«Pentru c\ înc\ n-ai v\zut nici odihna n\d\jduit\, nici chinurile ce vor fi.
C\ci dac\ ai vedea acestea întocmai cum sunt, chiar de ar geme chilia ta
de viermi, ca s\ te scufunzi în ei pân\ la gât, ai r\bda f\r\ s\ te întristezi».

Dar noi voim s\ ne mântuim dormind, [i de aceea ne descuraj\m în
necazuri, când ar trebui mai degrab\ s\ mul]umim lui Dumnezeu, c\
suntem peste tot învrednici]i de El s\ fim nec\ji]i pu]in aici, ca s\ afl\m
acolo pu]in\ odihn\.

A spus [i Evagrie c\ cel ce se roag\ s\-i vin\ ie[irea mai repede, se
aseam\n\ unui om care roag\ pe lemnar s\ strice patul celui bolnav225. C\ci
prin trupul acesta sufletul e distrat, uit\ pu]in de patimi [i e mângâiat de ele:
m\nânc\, bea, doarme, se între]ine cu al]ii, vie]uie[te cu cei iubi]i226. Dar
când iese din trup, sufletul r\mâne singur cu patimile lui [i deci e [i chinuit
pururea de ele, îndeletnicindu-se numai cu ele [i arzând dup\ tulburarea
lor [i fiind sfârtecat de ele, încât nici nu-[i mai poate aduce aminte de
Dumnezeu227. Iar amintirea lui Dumnezeu mângâie sufletul, cum se
spune [i în psalmi: «Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu [i m-am veselit»
(Ps. 76, 4). Dar patimile nu-i îng\duie nici m\car aceasta.

Voi]i s\ afla]i printr-o pild\ ce este ceea ce spun? S\ vin\ careva dintre
voi, s\-l închid într-o chilie întunecoas\, s\ nu m\nânce, s\ nu bea, s\ nu
doarm\, s\ nu se întâlneasc\ cu nimeni, s\ nu cânte psalmi, s\ nu se
roage, nici s\-[i aminteasc\ deloc de Dumnezeu numai trei zile. {i va afla
ce fac patimile cu el. {i aceasta cât este înc\ aici. Cu cât mai mult nu se va
întâmpla aceasta, dup\ ie[irea sufletului din trup [i dup\ ce se va preda lor

225 Evagrie, Suta IV, 76, P. G. 28, 168.
226 Evagrie, Suta IV, 82, P. G. 28, 172. Cât e în trup, sufletul nu e numai chinuit de

patimi, c\ci nu e atât de concentrat în sine [i nu sufer\ numai chinul lor. Trupul îi d\ [i o
anumit\ distragere de la ele, sau [i o anumit\ mângâiere, desigur amestecat\ cu p\catul.
Dar în iad va avea numai chinul de pe urma lor, nu [i pl\cerea. (n. s. 1158, p. 598)

227 Tâlcuirea Pr. St\niloae: E o recunoa[tere a rolului pozitiv al trupului [i din acest
punct de vedere. Trupul elibereaz\ pu]in sufletul din singur\tatea lui. Desigur, aceast\
singur\tate e groaznic\, numai când sufletul e ocupat exclusiv cu patimile lui. Propriu zis
coexisten]a aceasta cu patimile m\re[te la maximum egoismul, deci singur\tatea subiec-
tului. De aceea, la sinucidere recurg mai ales cei însingura]i, dar însingura]i prin descura-
jarea la care i-a dus faptul c\ nu [i-au putut satisface mândria lor sau alte patimi. Cine e
cu lucrurile [i cu oamenii, nu e numaidecât [i cu Dumnezeu; dar cel pu]in nu e total prins
în singur\tatea insuportabil\. (n. s. 1159, p. 598-599)
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[i va fi singur cu ele?” (Ava Dorotei, Diferite înv\]\turi de suflet folositoare,
XII, 2, în Filocalia, vol. IX, p. 597-599)

„Deci pute]i în]elege din cele de aici, ce va avea s\ p\timeasc\
nenorocitul din partea lor [i ce necazuri va avea acolo. C\ci când se arde
cineva, nu [tie ce este ceea ce-l arde; ce foc [i ce lemne îi pricinuiesc
arderea aceasta. Dar dac\ are cineva în trup un amestec de sucuri amare,
nu-l arde însu[i acest amestec r\u [i nu-l tulbur\ pe el totdeauna [i nu-i
nec\je[te via]a? A[a este [i cu sufletul p\tima[. Nenorocitul e chinuit
totdeauna de relele deprinderi din el, având pururea amara amintire [i du-
reroasa îndeletnicire cu patimile, care-l ard [i înfierbânt\ pururea. {i pe lâng\
acestea, cine poate, fra]ilor, s\ descrie locurile cele înfrico[\toare, trupu-
rile acelea chinuitoare ce slujesc spre o astfel de suferin]\ a sufletului, f\r\
s\ se strice, apoi focul acela negr\it, întunericul, puterile acelea n\prasnice,
pedepsitoare [i celelalte mii de mijloace chinuitoare, câte s-au descris în chip
felurit în dumnezeie[tile Scripturi, toate pe m\sura relei f\ptuiri a sufletelor
[i a relelor lor amintiri? Precum sfin]ii primesc anumite locuri luminoase
[i o bucurie îngereasc\, pe m\sura bunei lor f\ptuiri, a[a [i p\c\to[ii
primesc locuri întunecate, înce]o[ate, pline de fric\ [i de spaim\, precum
spun sfin]ii. C\ci ce este mai înfrico[\tor [i mai jalnic decât acele locuri în care
sunt trimi[i dracii? {i ce este mai amar decât chinul la care sunt osândi]i?”
(Ava Dorotei, Diferite înv\]\turi de suflet folositoare, XII, 3, în Filocalia,
vol. IX, p. 599-600)

Diavolul dore[te ca noi, aflându-ne în necazuri,
s\ c\dem în dezn\dejde

„Nu necazurile care vin asupra sfin]ilor pentru a-i încerca, pricinuiesc
bucurie du[manilor no[tri nev\zu]i, ci du[manii no[tri se bucur\, bat din palme
[i se veselesc atunci când, din pricina mul]imii necazurilor, ne pierdem n\dejdea,
nu mai putem judeca [i renun]\m s\ ducem mai departe lupta”. (Sf. Vasile cel
Mare, Omilii la Psalmi, omilia la Psalmul XXIX, II, în PSB, vol. 17, p. 238)

 
„Vina noastr\ cea mai mare este c\ noi dezn\d\jduim de mântuirea

noastr\, pe când diavolul nu pierde niciodat\ n\dejdea pieirii noastre”.
(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia XXXIII, VI, în PSB, vol. 23,
p. 417)

 
„Preavicleanul [i s\lbaticul demon ... de aceea l-a jefuit pe Iov de averile

lui, nu ca s\-l fac\ s\rac, ci ca s\-l sileasc\ s\ rosteasc\ un cuvânt de blasfemie,
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[i i-a t\iat în buc\]i trupul nu pentru ca s\-l îmbrace într-o boal\, ci pentru
ca s\-i ologeasc\ virtutea sufletului”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil,
C\tre to]i credincio[ii, c\ nimeni nu va putea v\t\ma pe cel care nu se nedrep-
t\]e[te pe sine însu[i, 3, în vol. Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i
credincio[i. Despre deprimare, suferin]\ [i Providen]\…, p. 239)

 
„Diavolul este [i du[man, [i r\zbun\tor al lui Dumnezeu. Este du[man

când din ur\ fa]\ de El î[i d\ aparen]a unei iubiri pierz\toare pentru noi,
oamenii, îndemnându-ne prin patimile de bun\voie ale pl\cerii s\ alegem
în locul bunurilor ve[nice, lucrurile vremelnice. Prin acestea, furându-se
apoi toat\ dorirea sufletului, ne desface cu totul de dragostea de la
Dumnezeu, f\cându-ne du[mani cu voia ai F\c\torului. Iar r\zbun\tor
este când, dezvelindu-[i toat\ ura sa fa]\ de noi, care i-am ajuns datornici
din pricina p\catului, cere pedepsirea noastr\. C\ci nimic nu desfat\ mai
tare pe diavol ca omul pedepsit. Îng\duindu-se aceasta [i scornind una
dup\ alta suferin]ele patimilor f\r\ de voie, se n\puste[te ca un vifor f\r\
mil\ asupra celor peste care a dobândit, din îng\duin]a lui Dumnezeu,
putere, neurm\rind s\ împlineasc\ o porunc\ divin\, ci dorind s\-[i sature
patima urii sale împotriva noastr\. El vrea ca sub marea povar\ a
necazurilor dureroase, sufletul sfâr[it de sl\biciune s\-[i taie de la sine
puterea n\dejdii în Dumnezeu, f\când din întâmpl\rile dureroase care vin
peste el nu pricini pentru reculegerea min]ii, ci pricini de necredin]\.
Dumnezeu, fiind bun [i vrând s\ smulg\ din noi cu totul s\mân]a
p\catului, adic\ pl\cerea care desface mintea de la iubirea lui Dumnezeu,
îng\duie diavolului s\ aduc\ asupra noastr\ chinuri [i pedepse. Prin
aceasta el usuc\ veninul pl\cerii de mai înainte cu chinurile sufletului [i,
în acela[i timp, vrea s\ s\deasc\ ura [i des\vâr[ita scârbire fa]\ de cele
prezente, care dezmiard\ numai sim]urile, ca fa]\ de unele ce nu ne aduc
nimic altceva decât pedepse prin folosirea lor. El vrea, mai departe, s\ fac\
din puterea pedepsitoare [i din ura de oameni a aceluia o pricin\ a
readucerii for]ate la virtute a celor ce au alunecat de bun\voie din ea”. (Sf. Maxim
M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, r\spunsul 26, în Filocalia, vol. III,
p. 104-105) 

Cuvinte de înt\rire pentru cei c\zu]i în descurajare

„... a nu se descuraja cineva de necazul încerc\rii ce i se întâmpl\, nici
a se feri de el, ci a-l purta cu smerenie, ca fiind îndatorat s\-l p\timeasc\ [i
a cugeta c\ nu este vrednic s\ se izb\veasc\ de povara lui, ci mai degrab\
s\ se prelungeasc\ [i s\ se înt\reasc\ împotriva sa, fie c\ nu ar cunoa[te-o
pentru moment, s\ cread\ c\ nimic nu vine f\r\ judecat\ [i pe nedrept de
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la Dumnezeu. A[a a zis fratele acela când s-a întristat [i a plâns c\ Dumnezeu
a luat încercarea de la el: «Doamne, nu sunt vrednic s\ fiu nec\jit pu]in?».
{i iar\[i s-a scris c\ un ucenic al unui mare b\trân era r\zboit de gândul
curviei. {i v\zându-l b\trânul luptând, i-a zis lui: «Voie[ti s\ rog pe Dumnezeu
s\-]i u[ureze r\zboiul?». Iar acela a zis: «M\car c\ m\ ostenesc, Ava, dar
v\d din osteneal\ un rod în mine. Roag\ mai bine pe Dumnezeu s\-mi dea
r\bdare»”. (Ava Dorotei, Diferite înv\]\turi de suflet folositoare, XIII, 6, în
Filocalia, vol. IX, p. 614)

„... de ni s-ar întâmpla mii de c\deri [i de r\ni, s\ nu descuraj\m [i s\
nu p\r\sim cursa în stadion. C\ci e cu putin]\ ca printr-o mic\ lupt\ s\
câ[tig\m biruin]a [i s\ primim cununa228.

Lumea aceasta e un loc de lupt\ [i un stadion de curse. {i timpul
acesta e un timp de lupt\. {i în locul de lupt\ nu e lege229. Adic\ împ\ra-
tul nu pune un hotar osta[ilor pân\ nu se va ispr\vi lupta [i nu va ajunge
fiecare om la u[a Împ\ratului împ\ra]ilor [i nu se va proba acolo cine a
r\bdat în lupt\ [i nu s-a l\sat s\ fie înfrânt [i n-a dat bir cu fugi]ii. C\ci de
câte ori nu se afl\ câte un om care pare s\ nu fie de nici un folos cuiva [i e
dat mereu la o parte din lipsa de deprindere [i aruncat, [i totu[i, aflându-se
întru neputin]\, r\pe[te steagul din mâna o[tirii fiilor uria[ilor [i înal]\
numele lui [i e l\udat mai mult decât to]i cei ce se lupt\ [i sunt cunoscu]i
prin biruin]ele lor [i prime[te cununa [i darul de pre] mai mult decât to]i
so]ii230 lui? De aceea s\ nu r\mân\ nici un om în dezn\dejde. S\ nu ne
lenevim în rug\ciune [i s\ nu preget\m în a cere ajutor de la El.

{i aceasta s\ o punem în cugetul nostru, ca atâta timp cât suntem în
lume [i l\sa]i în trup, chiar de ne vom în\l]a pân\ la crugul (absida)
cerurilor, nu trebuie s\ fim f\r\ fapte [i trud\ [i grij\. Prin aceasta vine
des\vâr[irea”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul L,
în Filocalia, vol. X, p. 263-264)

228 Necazurile, marcate de durere [i angoas\, apar ca o transpunere a P\timirilor
Domnului, dar n\dejdea, „mica Înviere”, nu lipse[te acestei st\ri, a[a dup\ cum spune
Sfântul Maxim M\rturisitorul c\ „cei ce s-au f\cut p\rta[i asem\n\rii mor]ii Lui prin
p\timirile lor, se vor face p\rta[i [i Învierii Lui” (Sf. Maxim M\rturisitorul, Ambigua,
traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Dumitru St\niloae, în col. PSB, vol. 80, Ed.
IBMBOR, Bucure[ti, p. 87) – n.n.

229 Tâlcuirea Pr. St\niloae: În r\zboi nu e lege care s\ rânduiasc\ la care atacuri s\
r\spund [i la care s\ nu r\spund. Trebuie s\ lupt în tot felul, ca s\ m\ ap\r [i s\ câ[tig biruin]a.
(n. s. 290a, p. 263)

230 „So]” în sens de camarad, prieten, asociat, tovar\[ etc. – n.n.
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„S\ nu lase Iubitorul de oameni Dumnezeu pe urâtorul de bine
vr\jma[ s\ samene întru tine întristare [i descurajare, ca s\ nu te duc\ la
dezn\dejde în privin]a celor f\g\duite ]ie, iubitule, de binecuvântatul
Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ci s\-]i deschid\ inima ca s\ în]elegi
Scripturile, precum a deschis inima lui Cleopa [i a înso]itorului lui (Lc. 24, 32).
Pentru ce Dumnezeu, dup\ f\g\duin]ele f\cute sfântului patriarh Avraam,
l-a ispitit iar\[i pe el? C\ci s-a scris c\ dup\ cuvintele acestea – în]eleg ale
f\g\duin]elor – l-a l\sat pe prietenul lui, care-i adusese o a[a de mare
jertf\ [i care nu se cuvenea s\ p\timeasc\ nimic, c\ruia i s-a socotit
credin]a spre dreptate, s\ cad\ iar\[i în ispit\ (Fac. 22, 1; 15, 6), spre
probarea lui [i spre a face f\r\ ap\rare puterile întunericului. Aceasta spre
a fi pild\ celor credincio[i, care «prin multe necazuri vor avea s\ intre în
Împ\r\]ia lui Dumnezeu» (Fap. 14, 22) [i care «prin r\bdarea lor câ[tig\ su-
fletele lor» (Lc. 21, 19), «în toate p\timind» (I Tes. 5, 18). 

Ia împreun\ cu ace[tia în mintea ta [i pe cel dintre sfin]i Iov. C\ci pe
acest «prieten sincer al lui Dumnezeu, pe dreptul adev\rat [i f\r\ pat\, pe
evlaviosul [i înstr\inatul de tot lucrul r\u», care nu se cuvenea s\ p\-
timeasc\ vreun r\u, l-a predat ca s\ fie ispitit spre probarea lui, pân\ ce a
ar\tat pe vr\jma[ii [i pârâ]ii lui ru[ina]i [i f\r\ ap\rare, fiind da]i pe fa]\ de el.

Ia în sprijinul credin]ei [i pe Iisus, pe C\petenia [i pe Des\vâr[itorul
mântuirii noastre (Evr. 2, 10) pe Cel ce ne-a r\scump\rat pe noi din
blestemul în care am c\zut (Fac. 3, 13). Prive[te cum ajuns la ceasul
crucii, ne-a ar\tat nou\ calea r\bd\rii drept calea mântuirii231, zicând: «P\rinte,
de este cu putin]\, s\ treac\ acest pahar de la Mine, dar nu cum voiesc Eu,
ci precum Tu voie[ti» (Mt. 26, 39). Iar aceasta a f\cut-o pentru noi Cel ce-l
certase pe Petru, care-i spusese: «Milostiv fii }ie, Doamne, s\ nu-}i fie
}ie aceasta» (Mt. 16, 22) ca unul ce era gata [i hot\rât s\ p\timeasc\.
Pentru noi s-a rugat s\ treac\ paharul, ca rugându-ne [i noi s\ nu ne descuraj\m,
chiar dac\ în clipa de fa]\ rug\ciunea nu ne este ascultat\232. S\ ne gândim

231 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Calea mântuirii e calea r\bd\rii, ca mijloc al înt\ririi ade-
v\rate fa]\ de tot ce-l robe[te pe om din sl\biciune. (n. s. 168, p. 143)

232 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Nu s-a rugat Iisus pentru Sine s\ treac\ paharul de la El, ci
pentru ca s\ ne înve]e [i pe noi s\ ne rug\m când ne afl\m în mare strâmtorare, [i
rugându-ne s\ lu\m putere s\ r\bd\m. Astfel nici El n-a primit [i nici noi nu primim prin
rug\ciune dep\rtarea p\timirii, a necazului, ci puterea de a o r\bda. C\ci aceasta ne este
de folos pentru a ajunge la t\ria st\pânirii peste toate cele ce caut\ s\ ne robeasc\, nu
sc\parea de durere. Deci nici Iisus nu a ob]inut ceea ce a cerut, nici noi. Dar ob]inem
altceva cu mult mai de folos. Rug\ciunea nu-i ascultat\ totdeauna în ceea ce cerem, dar e
ascultat\ totdeauna prin faptul c\ ni se d\ putere s\ r\bd\m ceea ce ni se las\ s\ suport\m.
(n. s. 169, p. 143)
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deci la patimile Mântuitorului nostru f\cut om [i s\ r\bd\m împreun\ cu
El osândirile, cuiele, nesocotirea, dispre]uirea, scuip\rile, hlamida batjo-
coritoare, podoaba cununii de spini, o]etul cu acreala lui, str\pungerea
suli]ei, apa [i sângele; [i ia din toate alinarea durerilor tale. C\ci nu va l\sa
osteneala ta s\ fie zadarnic\ (I Cor. 15, 58). Dar ca nu cumva privind pe
sfin]ii ce [i-au purtat în timpul lor roadele r\bd\rii necazurilor [i au fost
l\uda]i pentru aceasta, tu s\ r\mâi nep\rta[ de ele, te-a l\sat [i pe tine s\
rabzi pu]in\ osteneal\, ca s\ te faci împreun\ p\rta[ cu ei [i cu Iisus
câ[tigând îndr\znire înaintea Lui împreun\ cu sfin]ii. Deci nu te întrista,
c\ci nu te-a uitat Dumnezeu, ci se îngrije[te de tine ca de un fiu adev\rat
[i nu nelegitim. {i te vei ]inea bine de vei lua aminte în chip neclintit la tine
însu]i, ca s\ nu cazi din frica lui Dumnezeu [i din mul]umirea adus\ Lui”.
(Sf. Ioan, Scrisori duhovnice[ti, 106, în Filocalia, vol. XI, p. 143-144)

„R\spunsul aceluia[i mare B\trân c\tre acela[i (Ava Ioan – n.n.), care
l-a întrebat dac\ e dator s\ plece pe vapor cu unii fra]i pentru a g\si ceva
pentru lucrul de mân\ în Egipt. C\ci [ov\ia pentru c\ [i el [i fra]ii erau
necunosc\tori ai m\rii [i ai locurilor (...) Umblând ei mult în Egipt înainte
de a afla ceva pentru lucru de mân\ [i suferind multe [i felurite greut\]i [i
necazuri, Ava Ioan s-a descurajat din pricina aceasta. B\trânul v\zându-le
acestea de mai înainte cu duhul, i-a preg\tit de mai înainte un r\spuns cu
urm\torul cuprins:

Scrie, fiule, cele spuse de mine, mai bine zis de Dumnezeu, [i le pre-
g\te[te s\ le trimi]i fratelui Ioan233: Întâi salutarea mea în Domnul. Dup\
aceea spune-i: Te descurajezi în necazuri ca un om trupesc, ca [i când n-ai
auzit c\ te a[teapt\ necazuri cum a spus [i Duhul lui Pavel (Fap. 20, 23),
care mângâia pe cei ce erau cu el în corabie, îndemnându-i s\ fie cu voie
bun\ (Fap. 27, 22). (...) S\ ne gândim la to]i sfin]ii de la început [i s\ vedem
câte au r\bdat. C\ci f\când binele [i gr\ind binele [i st\ruind în adev\r, au
fost urâ]i [i nec\ji]i de oameni pân\ la moartea lor, iar ei se rugau pentru
du[manii [i pentru prigonitorii lor, potrivit cuvântului Mântuitorului
(Mt. 5, 44). Oare ai fost [i tu vândut ca nevinovatul Iosif? Oare au robit

233 Tâlcuirea Pr. St\niloae: E vorba de acela[i Ava Ioan, care venise în m\n\stire [i
mergea în diferite locuri pentru trebuin]ele m\n\stirii. Era ca un fel de iconom al m\n\stirii,
care când îngrijea de anumite lucr\ri în ea, când se ducea s\ procure cele de trebuin]\ în
afara m\n\stirii. El se afl\ sub Ava Serid, egumenul m\n\stirii. Dar e deosebit de Ioan
Proorocul, cel\lalt B\trân, care vie]uia [i el închis în chilie. Pe acest Ava Ioan, marele
B\trân îl nume[te «frate», iar pe Serid «fiu». (n. s. 42, p. 53)
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mâinile tale la co[uri (Ps. 80, 6)? Ai coborât oare de dou\ ori în groap\
(Fac. 37, 24; 40, 15)? Sau ai fost asuprit ca Moise din copil\rie pân\ la
b\trâne]e (Evr. 11, 25)? Ce-ai îndurat, lene[ule? Sau ai fost prigonit ca David
de c\tre Saul [i de c\tre propriul s\u fiu, plângând totu[i pentru ei când
au murit (II Reg. 1, 11-27; 18, 33)? Sau ai fost aruncat în mare ca Iona
(Iona 1, 15)? Uitucule [i iubitule, pentru ce sl\be[te cugetul t\u? Nu te teme
[i nu tremura ca un lipsit de b\rb\]ie, ca s\ nu te lipse[ti de f\g\duin]a lui
Dumnezeu. Nu te speria ca un necredincios, ci încurajeaz\ gândurile tale
pu]in credincioase. Iube[te necazurile în toate, ca s\ te fac\ fiu cercat al
sfin]ilor. Adu-]i aminte de r\bdarea lui Iov [i a celor ce i-a urmat [i
râvne[te s\ mergi pe urmele lor. Adu-]i aminte de primejdiile, de neca-
zurile, de lan]urile, de foamea [i de mul]imea altor rele pe care le-a r\bdat
Pavel (II Cor. 11, 24-27) [i zi fricii tale: sunt str\in de tine! Adu-]i aminte
de cel ce a zis: Fie c\ izbânde[ti în lucrul ce-]i st\ în fa]\, fie c\ nu, mul]u-
me[te lui Dumnezeu. Gânde[te-te c\ lucrurile sunt stric\cioase [i trec\toare.
Iar r\bdarea cea dup\ Dumnezeu mântuie[te pe cel ce a câ[tigat-o pe ea”.
(Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 30, 31, în Filocalia, vol. XI, p. 53-54)

„Fiule prea iubit, îmb\rb\teaz\-te în Domnul. Dumnezeu te-a chemat;
nu te descuraja, ci îndr\zne[te. Începutul lucr\rii dup\ Dumnezeu cere r\zboaie.
Dar Dumnezeu înfrânge pe du[mani. Oastea lumii e întunericul; [i
mo[tenirea ei, chinurile ve[nice. Iar oastea lui Dumnezeu e lumina; [i
mo[tenirea ei, via]a ve[nic\. Pip\ie întâi între cele dou\ p\r]i [i apoi alege-
o pe care o voie[ti. {i va veni la tine un glas puternic [i va trezi inima ta
înc\ rece. {i inima te va face s\ alergi repede, precum trebuie. S\ nu te
însp\imân]i. C\ci este cine s\ te c\l\uzeasc\ spre St\pânul”. (Sf. Varsanufie,
Scrisori duhovnice[ti, 494, în Filocalia, vol. XI, p. 471)

„Cât despre ispitele [i necazurile ce le ai de suportat, nu e nevoie s\-mi
scrii, c\ci cuno[ti ce zice Apostolul despre aceasta [i care este sfâr[itul r\bd\rii.
S\ nu ne descuraj\m frate. C\ci mare este Domnul care se îngrije[te de
noi, ca s\ ne ajute. De aceea, încurajându-ne, ne-a spus: «Eu sunt, nu v\
teme]i» (Mt. 14, 27). {i iar\[i: «Îndr\zni]i, Eu am biruit lumea» (Is. 16, 33).
S\ nu ne lenevim s\ c\dem la picioarele Lui [i s\ cerem bun\tatea Lui.
C\ci El ne va da mai mult decât prisositor cele ce le cerem [i le gândim.
Gânde[te-te c\ unde e osteneala, acolo e [i r\splata, [i unde e încercarea
ispitei, acolo e [i cununa biruin]ei; [i unde e dragostea de Dumnezeu,
acolo e [i suirea cu El pe cruce; p\timirea împreun\ cu El [i sl\virea
împreun\ cu El; moartea împreun\ cu El [i via]a împreun\ cu El. Deci
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Cel ce s-a suit pe cruce, s-a u[urat de ale p\mântului, a murit lumii234. Trebuie
s\ cugete de acum la cele de sus, unde se afl\ Hristos de-a dreapta Tat\lui”. (Sf.
Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 567, în Filocalia, vol. XI, p. 523-524)

„Ridicându-se o cl\dire în m\n\stire, acela (Ava Ioan) ca un om
priceput a desemnat m\surile lucr\rii. Dar unii fra]i, f\r\ s\ [tie el, so-
cotind c\ fac un lucru bun, au ad\ugat ceva la acele m\suri [i au schimbat
pu]in planul. {i tulburându-se acela [i descurajându-se din pricina lor, a
ar\tat aceasta B\trânului. B\trânul a r\spuns:

Spune fratelui nostru Ioan, care cuget\ acelea[i cu noi: multe sunt
cele scrise ]ie de mine prin mâna iubitului [i sincerului nostru fiu, care ne
iube[te din tot sufletul lui deopotriv\ pe noi cei trei235 cu iubire des\vâr[it\.
{i toate acestea nu ]i le scriu din voia proprie ci din porunca Sfântului
Duh spre îndreptarea [i folosul sufletului [i a con[tiin]ei omului din\untru,
pentru necazuri [i asuprirea trupului [i pentru zdrobirea inimii. Întâi fere[te-te
de duhul descuraj\rii. C\ci na[te tot r\ul [i necazuri felurite. Dac\ ]i-a[
scrie ispitele ce le-am suferit eu, î]i spun c\ nu le-ar putea purta urechile
tale; ba poate nici ale altuia în timpul de fa]\. Dar n\d\jduiesc c\ vei
ajunge la ele, ba chiar le vei vedea cu ochii t\i [i te vei izb\vi de ele cu
harul lui Hristos prin credin]a ta. Pentru ce sl\be[te inima ta [i se
descurajeaz\, din pricina oilor lui Hristos? Sau nu [tii ce dureri de cap
sufer\ înv\]\torul cel bun din partea copiilor pân\ ce se cumin]esc? Doar
ai auzit de la mine cuvântul Apostolului: «Mustr\, ceart\, îndeamn\ cu
toat\ îndelunga r\bdare [i înv\]\tur\» (II Tim. 4, 2). Ascult\ [i ia aminte
la cele ce ]i le spun. Îndelunga r\bdare este n\sc\toarea tuturor bun\t\]ilor.
Gânde[te-te la Moise, care [i-a ales mai bine «s\ p\timeasc\ împreun\ cu

234 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Hristos s-a suit pe cruce atât pentru eliberarea firii Sale
omene[ti de afectele ei de pe urma p\catului lui Adam [i pentru ridicarea ei la starea de
înviere, cât [i pentru a ne-o împ\rt\[i [i nou\ în aceast\ stare, deci pentru noi. Deci El s-a
suit pe cruce pentru noi, pentru a ne ar\ta prin aceasta iubirea Lui, împreuna Lui p\ti-
mire cu noi. N-a dezlegat iubirea ce ne-a ar\tat-o prin durerile crucii, de suportarea acestor
dureri pentru a ridica firea noastr\ luat\ de El la starea de nestric\ciune, pentru a ne-o da
[i nou\ astfel. Pentru aceste dou\ lucruri ne suim [i noi pe cruce împreun\ cu El: s\
înt\rim firea noastr\ prin r\bdarea durerilor [i s\ ajut\m [i altora prin iradierea acestei
puteri din firea noastr\ ajuns\ la des\vâr[ire. Deci nu desp\r]im nici noi des\vâr[irea
noastr\ pe cruce, de iubirea ar\tat\ altora prin ea. De aceea ne sl\vim [i noi în firea
noastr\ înt\rit\ împreun\ cu El [i ne ridic\m la via]a curat\ [i nestric\cioas\ la care s-a
ridicat El. Nu putem desp\r]i des\vâr[irea noastr\ de iubirea de oameni, de comp\timirea
cu ei. Pe amândou\ le câ[tig\m pe crucea pe care ne suim împreun\ cu Domnul. (n. s. 759,
p. 524)

235 E vorba de B\trânul Varsanufie, de Ioan zis proorocul [i Ava Serid – n.n. 
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poporul decât s\ aib\ dulcea]a trec\toare a p\catului» (Evr. 11, 25). Deci
când te tulbur\ gândul de la demoni împotriva vreunui om, spune
gândului cu îndelung\ r\bdare: m-am supus oare pe mine lui Dumnezeu
ca s\ lovesc pe al]ii?236. {i va pleca de la tine. Alearg\ cu b\rb\]ie [i cu
t\rie, aducându-]i aminte de cuvintele mele, mai bine zis de ale
Domnului, ca s\ ne în]elegi pe noi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Fie!
Amin”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 13, în Filocalia, vol. XI, p. 36-37)

„Care este tat\l acela ce d\ pâine feciorilor lui f\r\ a-i cere? A[a [i noi
poftim s\ ne ajute Dumnezeu [i s\ ne fac\ mil\, îns\ f\r\ a-L ruga.
«S\racul trufa[ l-a urât sufletul Meu», zice Domnul prin în]eleptul Sirah
(Sir. 25, 4). C\ nu poate r\bda Dumnezeu nici cu un mijloc pe cei ce sunt
lipsi]i, tic\lo[i [i nenoroci]i, apoi se înal]\ [i stau îngâmfa]i întru ale lor [i
nu vor s\ arate cum c\ au trebuin]\. {i cine socoti]i s\ fie ace[tia? Noi
suntem cu to]ii, care p\timim atâtea scârbe nesuferite [i st\m în cump\n\
(îndoial\). Pierim de nevoi, de nenorociri [i, cu toate acestea, nu ne
smerim înaintea lui Dumnezeu, nu ne plec\m cerbicea de trufia cea mult\
ce avem [i nu alerg\m cu suspine [i cu lacrimi s\ cerem ajutor de la
Dumnezeu”237. (Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul românesc, p. 251)

„Veneau la b\trânul c\lug\r238 [i oameni cu multe necazuri. Iar el îi
mângâia zicând:

– «Las\, tat\, c\ sunt bune [i necazurile. Ai r\bdare c\ toate trec. Iat\,
p\rintele Iosif se roag\ pentru mata. Nu te întrista, c\ Domnul este cu noi». 

Astfel, to]i se întorceau lini[ti]i la casele lor”. (Arhimandrit Ioanichie
B\lan, Patericul românesc, p. 630)

Adev\ratele necazuri

„Nenorocirea este, îns\, s\ fii lipsit de ajutorul lui Dumnezeu”. (Clement
Alexandrinul, Cuvânt de îndemn c\tre eleni (Protrepticul), Cap. X, 104.3.,
în PSB, vol. 4, p. 149)

„Pentru cre[tini nu este decât o nenorocire: a p\c\tui fa]\ de Dumnezeu.
Toate celelalte: pierderea averilor, surghiunul, amenin]area cu moartea,

236 Tâlcuirea Pr. St\niloae: M-am supus lui Dumnezeu împlinind slujiri mai mari, ca
s\ m\ sup\r când al]ii nu m\ ascult\ în împlinirea acestor slujiri? Trebuie s\ fie ei robii
poruncilor mele? (n. s. 11, p. 37)

237 M\rturisea acestea Sf. Ierarh Antim Ivireanul (c. 1650-1716) – n.n.
238 Protosinghelul Iosif Rusu (1883-1966), de la M\n\stirea Dintr-un Lemn – n.n. 
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nu pot fi socotite nenorociri, iar ceea ce înfrico[eaz\ pe to]i, plecarea din
via]a de aici dincolo, pentru un cre[tin este mai dorit\ decât via]a”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, C\tre acela[i Teodor, 5, în vol. Despre Feciorie, Apologia vie]ii
monahale, Despre cre[terea copiilor…, p. 386)

Necazurile celor des\vâr[i]i

„Dumnezeu izb\ve[te de necaz pe sfin]ii Lui; nu-i las\ neîncerca]i, dar
le d\ r\bdare. Dac\ «necazul lucreaz\ r\bdare, iar r\bdarea încercare»
(Rom. 5, 3-4), atunci cel ce îndep\rteaz\ necazul se lipse[te de încercare.
A[adar, dup\ cum nimeni nu este încununat f\r\ adversar, tot a[a nimeni
nu poate fi numit încercat decât numai prin necazuri”. (Sf. Vasile cel
Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXVI, IV, în PSB, vol. 17, p. 267)

„Cel ce zice c\ nu s-ar cuveni ca dreptul s\ aib\ necazuri, nu spune
altceva decât c\ nu se potrive[te unui atlet s\ aib\ adversar. Dac\ atletul
nu se lupt\, ce pricini de cunun\ ar mai avea?” (Sf. Vasile cel Mare, Omilii
la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXVI, XII, în PSB, vol. 17, p. 279)

 
„«Multe sunt necazurile drep]ilor: dar din toate îi va smulge pe ei

Domnul». Cel ce zice îns\, c\ nu s-ar cuveni ca dreptul s\ aib\ necazuri,
nu zice nimic altceva decât c\ atletul, pentru ca s\-[i merite numele acesta,
nu mai are nevoie de un contra-lupt\tor. Dar dac\ atletul nu se lupt\, atunci
ce prilej mai are de a dobândi cununa biruin]ei?” (Sf. Vasile cel Mare,
Comentarii la Psalmi, comentariu la psalmul XXXIII, în col. Izvoarele Ortodoxiei,
Editura Libr\riei Teologice, Bucure[ti, 1939, p. 198)

 
„Nu zice c\ cel izb\vit de patimi nu mai poate avea necazuri. C\ci chiar

dac\ nu pentru el, e dator totu[i s\ aib\ necazuri pentru aproapele”. (Marcu
Ascetul, Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc prin fapte, cap. 132, în
Filocalia, vol. I, p. 266)

„Nu socoti c\ orice necaz vine peste oameni din pricina p\catelor. Pentru
c\ sunt unii binepl\cu]i [i totu[i încerca]i. Este drept c\ s-a scris: «Necu-
vio[ii [i nelegiui]ii vor fi prigoni]i». Dar tot a[a s-a scris: «Cei ce voiesc s\
tr\iasc\ cucernic în Hristos prigoni]i vor fi» (II Tim. 3, 12)”. (Marcu Ascetul,
Despre legea duhovniceasc\, cap. 174, în Filocalia, vol. I, p. 251)
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„Roag\-te înainte de a veni necazurile!”

„Roag\-te înainte de a veni necazurile asupra ta, [i în ziua întrist\rii Îl
vei afla pe El [i El te va auzi pe tine. Cheam\-L [i roag\-L înainte de a te
rostogoli; [i înainte de a te ruga preg\te[te-]i f\g\duin]ele, adic\ merindea
lor239. Corabia lui Noe a fost preg\tit\ în timp de pace [i lemnele pentru
ea au fost s\dite înainte cu 100 de ani. Iar în vremea urgiei, cei nedrep]i s-au
pierdut. Dar dreptului El i-a fost acoper\mânt”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte
despre sfintele nevoin]e, cuvântul V, în Filocalia, vol. X, p. 54-55)

Sfin]ii se rugau neîncetat [i se bucurau
când se aflau în necazuri

„... Apostolul neîncetat se ruga. C\ci în toate ce le f\cea [i i se
întâmplau, atârna cu n\dejdea de Dumnezeu. De aceea, to]i sfin]ii când se
aflau în necazuri se rugau neîncetat, ca s\ dobândeasc\ aptitudinea dragostei.
{i de aceea zicea Apostolul: «Deci cu dulcea]\ m\ voi l\uda întru neputin]ele
mele, ca s\ locuiasc\ întru mine puterea lui Hristos» (II Cor. 12, 9); iar
pu]in mai departe: «Când sunt slab, atunci sunt tare» (II Cor. 12, 10). Dar
vai nou\, netrebnicilor, c\ am p\r\sit calea Sfin]ilor P\rin]i, [i de aceea suntem
pustii de orice rod duhovnicesc”. (Sf. Maxim M\rturisitorul, Cuvânt ascetic,
suta a doua, cap. 26, în Filocalia, vol. II, p. 36)

„Iar cei adev\ra]i [i încerca]i nu se satur\ nici de verde]uri [i de legume
[i nu primesc s\ guste nici r\d\cini de legume uscate, înainte de ceasul
rânduit al hranei. Ba [i dorm pe jos, m\car c\ au trupul [i ochii sl\bi]i de
marea sleire a trupului. {i nici când se apropie clipa s\ ias\ din trup, nu se
las\ s\ fie birui]i [i s\ cad\ din voin]a înt\rit\. C\ci doresc [i voiesc s\ se
sileasc\ pe ei pentru dragostea lui Dumnezeu [i aleg mai bine s\ se
osteneasc\ pentru virtute decât s\ aib\ via]a vremelnic\ [i toat\ tihna în
ea. {i când le vin ispitele, mai degrab\ se veselesc [i se fac prin ele [i mai
des\vâr[i]i. Dar nici în ostenelile obositoare ce le au de r\bdat nu [ov\ie
în dragostea lui Hristos, ci pân\ ce vor înceta din via]\ sunt gata s\
primeasc\ cu b\rb\]ie necazurile [i nu fug de ele, c\ci prin ele se fac

239 Exist\ la unii cre[tini obiceiul ca atunci când cer ceva de la Dumnezeu prin rug\-
ciune, s\ f\g\duiasc\ înaintea Lui o schimbare a lor proprie în bine, o lep\dare de rele, o
rug\ciune mai atent\ [i mai intens\, înso]it\ de practicarea virtu]ilor [i o perpetu\ unire
cu Dânsul, toate acestea ca s\ le fie auzite rug\ciunile, îns\ e de stringent\ nevoie de a
împlini cu seriozitate maxim\ [i efort sporit ceea ce f\g\duiesc, c\ci altfel, î[i adaug\
loru[i p\cate, c\lcând f\g\duin]ele f\cute înaintea Domnului – n.n.
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des\vâr[i]i”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, cuvântul LIV,
în Filocalia, vol. X, p. 274)

Mângâierea [i u[urarea noastr\ la vreme de necaz

„... conversa]ia cu cei de o credin]\ cu noi constituie totdeauna mângâiere
în vreme de necaz”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 184, în PSB, vol. 12,
p. 372)

„Vezi unde te ridic\ necazul? La n\dejdea, care nu ru[ineaz\! E[ti
bolnav? Fii vesel, c\ «pe care îl iube[te Domnul, pe acela îl ceart\» (Evr. 12, 6).
E[ti s\rac? Bucur\-te, c\ vei mo[teni bun\t\]ile lui Laz\r! (Lc. 16, 22).
E[ti batjocorit din pricina numelui lui Hristos? E[ti fericit, c\ batjocorirea
ta ]i se va schimba în slav\ de înger!” (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la
Psalmi, Omilia la Psalmul LIX, V, în PSB, vol. 17, p. 330)

„U[ureaz\ greutatea celor prezente cu n\dejdea celor viitoare”. (Sf. Vasile
cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IV-a despre mul]umire, VII, în PSB,
vol. 17, p. 384)

„N\dejdea r\spl\tirii va u[ura necazurile vie]ii. Ai fost batjocorit? Caut\
la slava pe care o ai p\strat\ în ceruri pentru r\bdarea ta! Ai suferit vreo
pagub\? Uit\-te la bog\]ia cea cereasc\ [i la comoara pe care ]i-ai agonisit-o
prin faptele tale bune! Ai fost alungat din patrie? Dar ai patrie Ierusalimul
cel ceresc! Ai pierdut copilul? Ai, îns\, înger, împreun\ cu care vei d\n]ui
împrejurul tronului lui Dumnezeu [i te vei veseli cu o veselie ve[nic\!”
(Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IV-a despre mul]umire,
VII, în PSB, vol. 17, p. 385)

„Tu, dac\ suferi din pricina nenorocirilor de acum, mângâie-te cu
bun\t\]ile de mai înainte! Acum plângi, dar ai râs mai înainte! Acum e[ti
s\rac\, dar ai fost bogat\ mai înainte! Ai b\ut din izvorul cel limpede al
vie]ii, bea acum cu r\bdare [i aceast\ ap\ tulbure! Nici apa râurilor nu se
vede curat\ întotdeauna”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia
a XXI-a, XI, în PSB, vol. 17, p. 564)

„Totdeauna n\dejdea unui bine viitor ne face s\ îndur\m cu u[urin]\
necazurile prezente. {i po]i vedea c\ [i cei care fac comer] pe mare îndur\
astfel de necazuri: str\bat oceane întinse, înfrunt\ naufragii [i pira]i [i de
multe ori dup\ acele multe primejdii nici nu-[i ajung scopul; cu toate acestea,
nu se ostoiesc, ci o iau iar\[i de la cap\t. Acela[i lucru îl po]i vedea [i la
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plugari: [i ei taie brazd\ adânc\, cultiv\ cu mult\ grij\ p\mântul, arunc\
din bel[ug semin]e; dar adeseori li se spulber\ toate n\dejdile fie din
pricina secetei, fie din pricina ploii prea multe, fie c\ a venit rugina peste
sem\n\turi chiar aproape de seceri[; cu toate acestea, nu se ostoiesc nici
ei, ci încep iar\[i lucrul câmpului când vine vremea”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Omilii la Facere, omilia XVII, VIII, în PSB, vol. 21, p. 201)

„Gânde[te-te, iubite, c\ necazurile din via]\ sunt trec\toare, chiar dac\
sunt dureroase; bun\t\]ile, îns\, pe care le vom primi dincolo sunt ve[nice
[i nemuritoare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XXV, VII,
în PSB, vol. 21, p. 317)

„... s\ facem totul ca s\ atragem bun\voin]a cea de sus. De-L avem
binevoitor pe Dumnezeu, toate ne sunt lesnicioase [i u[oare [i nimic din
cele din via]\ nu pot s\ ne-ntristeze, chiar dac\ ni se par a fi pline de
triste]e. A[a este puterea covâr[itoare a lui Dumnezeu! Chiar pe cele ce
sunt pline de triste]e le face vesele. Tot a[a Pavel era în necazuri, dar se
veselea [i se bucura, întraripat de n\dejdea r\spl\]ilor g\tite (Rom. 5, 2-5).
De aceea [i profetul spunea: «În necaz m-ai desf\tat» (Ps. 4, 1), ca s\ ne
înve]e c\ Dumnezeu face s\ ne bucur\m de tihn\ [i de libertate chiar când
suntem în necazuri”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia LVII,
VIII, în PSB, vol. 22, p. 245)

„A[a obi[nuie[te s\ fac\ Dumnezeu! Nu scap\ de primejdii pe
b\rba]ii virtuo[i, nici nu-i izb\ve[te de încerc\ri, ci chiar în încerc\ri le d\
atât ajutor, încât încerc\rile ajung pentru ei temei de s\rb\toare. De aceea
[i fericitul David spunea: «Întru necaz m-ai desf\tat» (Ps. 4, 1). N-ai alungat,
Doamne, necazul de la mine, spune David, nici nu l-ai dep\rtat, dar mi-ai
adus în suflet tihn\; [i ceea ce-i minunat [i de mirare e c\ fiind în mijlocul
necazurilor, ai f\cut s\ am lini[te [i tihn\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii
la Facere, omilia XLII, III, în PSB, vol. 22, p. 285)

„Atunci când ni se întâmpl\ necazuri mari, nu trebuie s\ privim numai
greul [i ostenelile, ci trebuie s\ avem în vedere [i cununile [i r\spl\]ile.

Precum negustorii nu se gândesc numai la marea pe care trebuie s-o
treac\, ci înc\ [i la veselia [i la câ[tigul care trebuie s\ le revin\, noi
trebuie, la fel, s\ ne gândim la cer [i la locul care ni se va da de c\tre
Dumnezeu”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentar la Evanghelia de la Ioan,
omilia LXXVII, 4, p. 401)
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„«Crede]i în Dumnezeu [i în Mine crede]i» (In. 14, 1); adic\, toate
necazurile voastre vor trece, c\ci, a crede în Mine [i în Tat\l Meu este un
lucru mai puternic decât orice necaz [i aceast\ credin]\ nu v\ va l\sa s\
c\de]i sub povar\”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentar la Evanghelia de la
Ioan, omilia LXXIII, 1, p. 374)

„Odat\ a zis p\rintele Ghervasie Ga[par de la M\n\stirea Sih\stria
(1925-1948) c\tre un frate:

– Îmi pare r\u c\ m\ duc din trup [i n-am înv\]at mai bine rug\ciunea
lui Iisus! În toate necazurile mele numai cu aceasta m-am mângâiat”.
(Arhimandrit Ioanichie B\lan, Patericul m\n\stirilor nem]ene, p. 215)

Domnul Hristos – ajutorul nostru în necazuri

„E[ti sprijin în nevoi
{i-}i place ve[nicia!” (Clement Alexandrinul, Imn c\tre Mântuitorul Hristos,

15, în PSB, vol. 4, p. 361)
 
„A[a în]elegem cuvintele: «Multe sunt necazurile drep]ilor, dar din

toate îi scap\ El» (Ps. 33, 18). C\ci Dumnezeu ne scap\ de necazuri, nu
în sensul c\ le-ar opri s\ vin\ peste noi, cu toate c\ [i Pavel zice: «În toate
chipurile p\timim necaz» (II Cor. 4, 8), ci datorit\ faptului c\ atunci când
suntem ap\ra]i, totu[i noi nu suntem strivi]i datorit\ ajutorului dumnezeiesc.
Termenul de «a fi în necaz» înseamn\, dup\ în]elesul ebraic, ceva ce ni se
întâmpl\ f\r\ voia noastr\, iar termenul «strivit» se aplic\ atunci când cineva,
cu voie proprie, se las\ învins de ap\sare [i cedeaz\, r\pus.

De aceea bine zice Pavel: «În toate p\timind necaz, dar nefiind strivi]i»
(II Cor. 4, 8). Acela[i în]eles cred c\ îl are [i cuvântul din psalmi: «Pe când
eram în necaz m-ai desf\tat» (Ps. 4, 1), c\ci vioiciunea [i voia bun\ în dispozi]ia
noastr\, de pe urma ajutorului [i prezen]ei Cuvântului lui Dumnezeu, care
ne încurajeaz\ [i ne mântuie[te pe vreme de restri[te, este într-adev\r o
«desf\tare»”. (Origen, Despre rug\ciune, Introducere, XXX, 1, în PSB,
vol. 7, p. 282) 

„Mare e Dumnezeu, El s\ fac\ s\ treci peste toat\ sup\rarea, desigur
cu condi]ia s\ n\d\jduim [i noi în El cu inim\ deschis\ [i sincer\”. (Sf. Vasile
cel Mare, Epistole, epist. 107, în PSB, vol. 12, p. 287)

 
„Se refugiaz\ la Dumnezeu socotind ad\postirea în Dumnezeu singura

lui odihn\”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XLV, I,
în PSB, vol. 17, p. 300)
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„Acela prime[te ajutor din necaz, care dispre]uie[te ca de[ert ajutorul
omenesc [i se sprijin\ pe n\dejdea Celui Ce poate s\ ne mântuiasc\”. (Sf. Vasile
cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul LIX, V, în PSB, vol. 17, p. 330)

„A[adar necazurile [i încerc\rile sunt cea mai mare dovad\ c\ Iubitorul
de oameni Dumnezeu ne poart\ de grij\. De aceea s\ nu c\ut\m cu orice
chip tihna [i desf\tarea, ci fie de suntem veseli [i lini[ti]i, fie de ajungem
în necazuri, s\ mul]umim la fel St\pânului, pentru ca Dumnezeu, v\zând
recuno[tin]a noastr\, s\ ne arate [i mai mare purtarea de grij\…”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XLIV, VII, în PSB, vol. 22, p. 313)

 
„... Dac\ e greu a fi în întunericul spiritual [i de nesuportat prin

scufundarea în marea s\rat\ a pl\cerilor, s\ primim pe Iisus. C\ci aceasta
ne scap\ pe noi [i de primejdii, [i de p\catul spre moarte. Iar chipul celor
spuse se vede în cele ce s-au întâmplat atunci (când a venit la ucenici pe
mare – n.n.). {i atunci va veni f\r\ îndoial\ la ucenici240”. (Sf. Chiril al
Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Treia, Cap. IV,
în PSB, vol. 41, p. 333)

„Pentru aceasta sufletul cade în dezn\dejde, pentru c\ poart\ în el osânda
mor]ii (II Cor. 1, 9) [i pentru c\ îl înconjoar\ o mul]ime de rele. Dar când
vede Dumnezeu c\ sufletul este cuprins de groaza mor]ii [i c\ du[manul
este gata s\-l înghit\, atunci îi d\ un mic ajutor, îndurându-se de el; îl
încearc\, totu[i, ca s\ vad\ dac\ credin]a sa este puternic\ [i dac\ are iubire
fa]\ de El. Pentru c\ Dumnezeu a rânduit ca drumul care duce la via]\
(Mt. 7, 14) s\ fie (pres\rat) cu necazuri, strâmtor\ri, încerc\ri [i ispite amare,
pentru ca, de aici, sufletul s\ ajung\ (la slava fiilor) lui Dumnezeu. Deci,
când sufletul suport\ un necaz care-l cople[e[te [i are moartea înaintea
ochilor, atunci, «cu mân\ tare [i cu bra] înalt» (Ie[. 14, 34), prin iluminarea
Duhului Sfânt, (Dumnezeu) zdrobe[te puterea întunericului, iar sufletul
trece prin locurile cele înfrico[\toare, str\b\tând marea întunericului [i a
focului mistuitor”. (Sf. Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhov-
nice[ti, omilia XLVII, 13, în PSB, vol. 34, p. 274)

240 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Dac\ Îl dorim pe Hristos în necazurile noastre, El va veni.
{i de fapt necazurile ne vin pentru a sim]i trebuin]a s\-L chem\m. Numai dac\ socotim
c\ n-avem nevoie de El, nu vine s\ ne înt\reasc\ în necazuri, s\ ne scape de ele. Aceasta a
voit s\ ne-o arate Iisus prin venirea la ucenici pe mare. Este [i ea o minune cu semni-
fica]ie în toate timpurile. Prin ea învinge legile naturii, dar ne [i arat\ c\ va veni la noi în
cele mai mari greut\]i, ca s\ ne scape. (n. s. 603, p. 333).
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 „Hristos e deci eliberarea de orice primejdie [i împlinirea tuturor
rezultatelor mai presus de n\dejde a celor ce-L primesc pe El241”. (Sf. Chiril
al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Treia, Cap. IV,
în PSB, vol. 41, p. 334)

„Dumnezeu smulge pe sfin]ii S\i din necazuri, nu prin aceea c\-i las\
de-o parte neîncerca]i, ci prin aceea c\ le h\r\ze[te r\bdare. C\ci dac\
«necazul lucreaz\ r\bdare, iar r\bdarea încercare» (Rom. 5, 3), cel ce
îndep\rteaz\ de la sine necazul se lipse[te de încercare. Deci dup\ cum
nimeni nu-[i dobânde[te cununa biruin]ei decât atunci când se g\se[te în
lupt\ cu altcineva, tot asemenea nu poate fi cineva numit încercat decât
numai prin necazuri. Deci «din toate necazurile m-a smuls pe mine», nu
nel\sându-m\ s\ fiu nec\jit, ci o dat\ cu ispita h\r\zindu-mi [i ie[irea din
ea, adic\ puterea de a o suporta”. (Sf. Vasile cel Mare, Comentarii la Psalmi,
comentariu la psalmul XXXIII, în col. Izvoarele Ortodoxiei, Editura Libr\riei
Teologice, Bucure[ti, 1939, p. 175)

 
„În ispite [i în necazuri trebuie s\ ne desprindem de totul [i s\ ne punem

în Dumnezeu sc\parea [i încrederea”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentar la
Evanghelia de la Ioan, omilia LXXX, 1, p. 415)

„... «Cel ce ne mângâie pe noi întru tot necazul. Nu zice: Cel ce nu ne
las\ a fi nec\ji]i», ci Cel ce ne mângâie când suntem nec\ji]i. Aceasta arat\
[i puterea lui Dumnezeu, [i în acela[i timp spore[te [i r\bdarea celor
nec\ji]i. «C\ necazul, zice, r\bdare lucreaz\» (Rom. 5, 3). Tot aceasta
zicea [i Proorocul: «întru necaz m-ai desf\tat». Nu zice c\ «nu m-ai l\sat a
c\dea în necazuri, [i nici c\ m-ai scos îndat\ din necazuri», ci c\, d\inuind
necazul, «m-ai desf\tat», adic\ mi-ai dat în necaz un loc larg [i mult\ în-
demânare, ceea ce s-a petrecut [i cu cei trei coconi în cuptorul cel cu foc,
c\ci nici nu i-a împiedicat de a c\dea în cuptor, nici, dup\ ce au c\zut, a
stins para focului, ci înc\ arzând cuptorul, El i-a scos la loc larg. Aceasta
obi[nuie[te Dumnezeu a face întotdeauna, ceea ce [i Pavel dând a
în]elege, zicea: «Cel ce ne mângâie pe noi întru tot necazul». Înc\ [i

241 Tâlcuirea Pr. St\niloae: Hristos vine la noi în greut\]ile noastre [i, dac\ Îl primim
în noi, Îl sim]im nu numai ca pe Cel ce ne scap\ de greut\]i, ci ca pe Cel ce d\ruie[te mai
mult decât simpla sc\pare n\d\jduit\. Ne umple de bucuria de a-L avea cu noi, de-a nu fi
singuri, dându-ne o putere mai mare decât a noastr\. Sim]i, când nu e[ti singur, o mare
bucurie, de parc\ nu ai mai fi în greut\]i. Cu atât mai mare bucurie avem în sim]irea lui
Hristos-Dumnezeu în noi. (n. s. 604, p. 334).
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altceva mai arat\ prin aceasta. {i ce anume? C\ nu o dat\, nici de dou\
ori, ci aceasta o face întruna. Nu c\ doar\ acum mângâie, iar alt\ dat\
p\r\se[te pe cineva, ci aceasta o face necontenit [i pentru totdeauna.
Pentru aceea a zis: «Cel ce ne mângâie», [i nu «Cel ce ne-a mângâiat, [i
întru tot necazul», adic\ nu numai în acela sau acesta, ci întru tot necazul.

«Ca s\ putem [i noi mângâia pe cei ce sunt întru tot necazul, prin
mângâierea cu care ne mângâiem noi de la Dumnezeu». Ai v\zut cum pe
nesim]ite a adus îndrept\]irea lui chiar în începutul Epistolei, [i cum d\ a
în]elege ascult\torilor b\nuiala de o mare primejdie [i scârb\ ce c\zuse
asupra sa? Dar [i dup\ aceasta iar\[i î[i cump\ne[te cuvintele, zicând c\
chiar [i acea îndurare «a venit nu de la vrednicia noastr\, ci de la a acelora
care se vor folosi de la noi [i prin noi. Pentru aceea, zice, ne-a mângâiat,
ca [i noi s\ ne mângâiem unii pe al]ii»”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuiri la
Epistola a doua c\tre Corinteni, omilia I, p. 9)

„«A[a prin Hristos prisose[te [i mângâierea noastr\», prin care totul
se pune în seama Lui, vestind [i de aici iubirea Lui de oameni. «Nu
suntem mângâia]i, zice, numai pe atâta pe cât suntem nec\ji]i, ci înc\ mai
mult». El n-a spus c\ mângâierea este deopotriv\ cu patimile, ci c\ «pri-
sose[te mângâierea»”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua
c\tre Corinteni, omilia I, p. 10)

„S\ alerg\m necontenit la Dumnezeu; în orice necaz s\ c\ut\m
mângâierea Lui; în orice nenorocire, mila Lui, izb\virea Lui; în orice în-
cercare, ajutorul Lui. Oricât de mare ar fi r\ul, oricât de mari nenoroci-
rile, Dumnezeu le poate pune cap\t, le poate îndrepta. Nu numai atât, ci
bun\tatea Lui ne va da [i toat\ t\ria, [i puterea, [i slava cea bun\, [i
s\n\tatea trupului, [i filosofia sufletului, [i bunele n\dejdi, [i putin]a de a
nu p\c\tui iute. S\ nu murmur\m, dar, ca robii cei nerecunosc\tori, nici
s\ învinuim pe St\pân, ci în toate s\-I mul]umim [i o singur\ fapt\ s\ o
socotim rea: p\catul fa]\ de El. Dac\ vom fi însufle]i]i de astfel de
gânduri fa]\ de Dumnezeu, nu vor veni peste noi nici boala, nici s\r\cia,
nici necinstea, nici lipsa de roade, nimic din cele ce par a fi pline de
triste]e, ci vom avea necontenit bucurii curate [i sfinte [i vom dobândi [i
bun\t\]ile cele viitoare”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omiliile despre poc\in]\,
omilia a patra, p. 77)

„A[a sunt faptele cele mari ale lui Dumnezeu! Pe robii Lui îi scoate la
loc larg din necazuri f\r\ de ie[ire, iar pe potrivnicii [i pe du[manii Lui îi
bag\ în cele mai mari încurc\turi, chiar când par a fi în mare înlesnire”.
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(Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilie de laud\ la Sfânta Muceni]\ Pelaghia cea din
Antiohia, II, în vol. Predici la s\rb\tori împ\r\te[ti [i cuvânt\ri de laud\ la
sfin]i, p. 365)

„Vedem o mare r\v\[it\ de furtun\ pân\ în adâncuri, iar cor\bierii, în
loc s\ ]in\ în mâini cârma [i vâslele, î[i strâng în mâini genunchii, ne[tiind
ce s\ fac\ în fa]a greut\]ilor furtunii; nu se mai uit\ nici la cer, nici la
mare, nici la uscat, ci stau întin[i în a[ternuturile lor, plângând [i v\itându-se.
A[a se întâmpl\ pe mare. Pe marea noastr\, îns\, furtuna este mai cumplit\,
valurile mai primejdioase. Dar roag\-L pe St\pânul nostru Hristos! El nu
biruie furtuna cu tehnica unui maistru cor\bier, ci cu un semn potole[te
tulburarea. Dac\ L-ai rugat de multe ori [i nu te-a auzit, nu-]i pierde
curajul! Are Bunul Dumnezeu acest obicei. N-ar fi putut oare s\-i scape
pe cei trei tineri din Babilon ca s\ nu fie arunca]i în cuptorul cel de foc?
Dar dup\ ce au fost du[i în ]ar\ barbar\, dup\ ce [i-au pierdut patria,
dup\ ce pierduser\ n\dejdea în totul, dup\ ce nu le mai r\m\sese nimic,
atunci Dumnezeu, adev\ratul nostru Dumnezeu, a f\cut minunea [i a
împr\[tiat focul. Focul neputând suferi virtutea drep]ilor, a izbucnit afar\
[i i-a ars pe cei pe care i-a g\sit lâng\ cuptorul caldeean”. (Sf. Ioan Gur\
de Aur, Scrisori c\tre alte persoane, scrisoarea a 125-a c\tre episcopul
Chiriac, aflat [i el în surghiun, în vol. Scrisorile c\tre persoane oficiale, c\tre
diaconi]a Olimpiada, c\tre alte persoane, Edit. I.B.M.B.O.R., p. 209-210)

„În orice vreme Domnul Se afl\ aproape spre ajutorul sfin]ilor S\i,
dar El nu-{i arat\ puterea Sa oricând în chip v\dit în vreo fapt\ oarecare
[i în vreun semn sim]it, ca s\ nu ne înnebuneasc\ ajutorul dat [i s\ ne
preg\teasc\ vreo v\t\mare. {i aceasta o face, purtând grij\ de sfin]ii S\i,
voind adic\ s\ le arate c\ nici o clip\ nu sunt lipsi]i de grija ascuns\ a Lui.
Dar îi las\ în tot lucrul s\ lupte dup\ puterea lor [i s\ se osteneasc\ în
rug\ciune. Îns\ în lucrul care îi biruie[te pe ei pentru greutatea lui [i
pentru c\ au sl\bit [i au fost p\r\si]i de El, [i pentru c\ firea lor nu e pe
m\sura lui, lucreaz\ El Însu[i dup\ m\rimea puterii Sale, spre folosul lor
[i îi ajut\ precum El Însu[i [tie. {i îi înt\re[te, dup\ putin]\, pân\ ce iau
putere împotriva necazului lor. C\ci îi ajut\, prin cuno[tin]a d\ruit\ lor,
s\ desfac\ multa împletire a necazului [i-i treze[te, prin în]elegerea lui, la
pream\rirea Lui care le e de folos în amândou\ felurile. Iar de e nevoie s\
fie ar\tat\ fapta [i lucrul, o face aceasta neap\rat. Dar felurile Lui de
lucrare sunt prea în]elepte [i le s\vâr[e[te când au nevoie [i sunt strâmt-
ora]i [i nu oricum ar fi”. (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e,
cuvântul XXXVI, în Filocalia, vol. X, p. 198)
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 „Prea iubite frate, s\-I în\l]\m St\pânului nostru Dumnezeu, laud\
neîncetat\, c\ ne d\ruie[te cele de fa]\ pentru o via]\ lini[tit\. C\ci
înv\]ându-ne prin greut\]i, ne câ[tig\; [i ispitindu-ne, ne d\ruie[te
sc\parea [i puterea spre r\bdarea necazurilor (I Cor. 10, 13). {i astfel pe
to]i «ne omoar\ [i ne face vii» (I Reg. 2, 6), «f\cându-ne priveli[te lumii,
îngerilor [i oamenilor» (I Cor. 4, 9). S\-L bucur\m deci pe El prin smerenia
noastr\, prin r\bdare, prin blânde]e, prin îndelung\ r\bdare, prin cuviin]\,
prin pace, prin mul]umire”. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 516, în Filocalia,
vol. XI, p. 489)

„Dumnezeu ajut\ fiec\rui om în necaz: pe unul îl izb\ve[te de
moarte, altuia îi u[ureaz\ muncile trupului, pe altul îl mângâie în n\paste,
altuia îi împline[te trebuin]a trupului, pe altul îl ceart\ [i îl smere[te în
patimi, pe altul îl face s\ se deprind\ cu nevoile. Nu este om care s\ nu fie
sub purtarea de grij\ a lui Dumnezeu. Pentru aceasta ni se cade s\ avem
credin]\, s\ purt\m grij\ [i s\ îndr\znim la lupt\, c\ suntem f\r\ de
moarte, [tiind c\ nimic nu ni se întâmpl\ f\r\ rânduiala lui Dumnezeu,
precum zice Domnul: «Nici un fir din capul vostru nu va pieri, ci numai
întru r\bdarea voastr\ v\ ve]i dobândi sufletele» (Lc. 21, 18-19). Iar dac\
St\pânul ne-a slobozit de toate grijile [i a voit s\ ne poarte El de grij\ în
toate nevoile, apoi ce grij\ trebuie s\ mai avem, de vreme ce nu se
întâmpl\ nimic dup\ socoteala noastr\? Deci ca pe o cale b\tut\ [i neted\
s\ alerg\m f\r\ de nici o împiedicare, c\ precum voie[te, a[a ne rânduie[te
Dumnezeu. Deci când î[i va întoarce omul sufletul spre Dumnezeu, când
va câ[tiga credin]\ neîndoit\ [i va urma ei [i-[i va pune toat\ n\dejdea [i
grija spre Dumnezeu, în toate nevoile [i necazurile [i trebuin]ele sale,
atunci se va veseli [i se va bucura sufletul lui totdeauna, c\ umbl\ în toate
c\ile cele drepte [i dore[te totdeauna a vie]ui dup\ Dumnezeu [i poart\
de grij\ sufletului s\u, iar ochii lui vars\ izvoare de lacrimi. Ba, [i la moarte
îndr\zne[te a se da”. (Sf. Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, p. 30-31)
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Comp\timirea

„De aceea e[ti [i trupesc [i duhovnicesc, ca s\ mângâi pe cei ce se
arat\ în fa]a ta”. (Sf. Ignatie Teoforul, Epistole, (Ignatie - c\tre Policarp),
cap. II, în PSB, vol. 1, p. 225-226)

 
„Privi]i, deci, ca adev\ra]i ucenici ai lui Hristos ce sunte]i, suferin]ele

noastre ca [i cum ar fi [i ale voastre!”. (Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 243,
IV, în PSB, vol. 12, p. 505)

 
„{i îi ap\ra a[a de mult (Cuviosul Antonie – n.n.) pe cei nedrept\]i]i,

încât p\rea c\ nu ei, ci el este cel ce sufer\”. (Sf. Atanasie cel Mare, Via]a
Cuviosului P\rintelui nostru Antonie, LXXXVI, în PSB, vol. 16, p. 241)

„Plânge]i, dar, cu cei ce plâng! Când vei vedea pe fratele t\u c\ vars\
lacrimi de c\in]\ pentru p\catele sale, plângi împreun\ cu el, ia parte la
durerea lui! A[a vei putea s\-]i îndrep]i propriile tale p\cate prin p\catele
altora. C\ cel care vars\ lacrimi fierbin]i pentru p\catele semenului s\u se
vindec\ pe sine[i cu lacrimile v\rsate pentru fratele s\u”. (Sf. Vasile cel Mare,
Omilii [i cuvânt\ri, omilia a V-a la Muceni]a Iulita, IX, în PSB, vol. 17, p. 397)

 
„... e un lucru vrednic de sfin]i s\ suferim împreun\ cu cei ce sufer\ [i

s\ nu socotim mai degrab\ cele ce trebuie bine s\ ne îndemne la mil\ fa]\
de ei, prilej de mândrie fa]\ de ei, asuprind, [i nec\jind [i mai mult pe cei
lovi]i242”. (Sf. Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh [i Adev\r, Cartea a
Opta, în PSB, vol. 38, p. 269)

 
„Cât de mare este acest bine al milostivirii, cât\ este des\vâr[irea de a

te consuma pentru cei r\t\ci]i, de a fi slab cu cei slabi!” (Sf. Ioan Casian,
Convorbiri duhovnice[ti, Partea a III-a, A treia convorbire cu p\rintele Theonas,
Cap. II, 3, în PSB, vol. 57, p. 704)

242 Tâlcuirea Pr. St\niloae: S\ nu socotim necazurile ce vin asupra du[manilor no[tri
prilej de-a ne mândri fa]\ de ei c\ ne afl\m într-o situa]ie superioar\ fa]\ de ei, ci prilej
de-a ne ar\ta mila fa]\ de ei. (n. s. 283, p. 269)
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„C\rei mame i se sfâ[ie atâta inima, când copilul ei e cuprins de
friguri [i zace la pat, ca inima acestui fericit apostol Pavel? Se îmboln\vea
pentru bolnavii din fiecare loc din lume [i-i ardea inima de durere pentru
cei ce se poticneau. Uit\-mi-te ce cuvinte folose[te! N-a spus: «Cine se
poticne[te [i eu s\ nu m\ întristez», ci: «s\ nu ard». Prin acest cuvânt ne
arat\ t\ria durerii; aproape c\ se arat\ pe el însu[i cuprins de fl\c\ri,
arzând pe din\untru pentru cei care cad prad\ poticnirilor”. (Sf. Ioan
Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XI, VII, în PSB, vol. 21, p. 136)

 
„Astfel trebuie, deci, s\ fim fa]\ de aproapele, astfel trebuie s\

plângem [i s\ ne întrist\m. Astfel de lacrimi sunt pline de o fericire
nespus\ iar o asemenea plângere d\ na[tere la o negr\it\ bucurie. Chiar
dac\ nu vom folosi cu nimic pe cei întrista]i, ne vom folosi totu[i pe noi
în[ine. Cel care se întristeaz\ atât de mult [i în a[a m\sur\ pentru cei
str\ini, cu atât mai mult se va întrista pentru ale sale proprii. Cel care
l\crimeaz\ pentru gre[elile altora, desigur c\ nici pe ale sale nu le va trece
cu vederea f\r\ s\ l\crimeze, ba chiar unul ca acesta nici nu va gre[i atât de
repede”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Filipeni, omilia a XVI-a,
pp. 282-283)

„C\ci a comp\timi cu cei ce sunt în nenorociri, aceasta ne d\ mult\
îndr\zneal\ fa]\ de Dumnezeu. Gânde[te-te la cele ce Scriptura
filosofeaz\ despre Iov, ascult\-l apoi [i pe Pavel, care spune: «Plânge]i cu
cei ce plâng (…) l\sa]i-v\ du[i spre cele smerite» (Rom. 12, 15, 16),
fiindc\ împ\rt\[irea de nenorocirile celor întrista]i obi[nuie[te a u[ura
greutatea cea mare a triste]ii. Precum se întâmpl\ [i cu greutatea, c\ dac\
cineva sus]ine, u[ureaz\ povara celui ce o duce, tot a[a [i cu celelalte
toate”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau explicarea Epistolei a doua
c\tre Timotei, omilia I, în vol. Comentariile sau explicarea Epistolei a doua
c\tre Timotei…, p. 15)

„Cel ce p\time[te pentru altul, nu numai pe acela îl folose[te, dar chiar
[i el devine mai str\lucit [i mai des\vâr[it”. (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comen-
tariile sau Explicarea Epistolei c\tre Evrei, omilia IV, p. 90)

„Nimic nu bucur\ pe Dumnezeu mai mult decât s\ suferim cu mult\
râvn\ pentru m\dularele noastre243.” (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Predicile despre
statui, Partea a II-a, predica a XVII-a, pp. 136-137)
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„Cine vars\ lacrimi fierbin]i pentru p\catele aproapelui se t\m\du-
ie[te [i pe el însu[i”244. (Sf. Vasile cel Mare, Omilie la Sf. Iulita, P. G. XXXI,
col. 857)

„Omul milostiv se pune în locul celui îndurerat, se roag\, mângâie, dar
[i el este r\spl\tit de Hristos cu mângâiere dumnezeiasc\ potrivit cu
durerea lui. În timp ce omul nemilostiv, care urm\re[te locul celuilalt, când
îl ia în st\pânire, ia în st\pânire [i stresul (nelini[tea) [i tr\ie[te o parte de
iad înc\ din aceast\ via]\”. (Cuviosul Paisie Aghioritul, P\rin]i aghiori]i.
Flori din Gr\dina Maicii Domnului, p. 163) 

„B\trânii ziceau: «Fiecare trebuie s\ ia asupra lui ceea ce îl prive[te pe
aproapele s\u, s\ îndure suferin]a împreun\ cu el în orice împrejurare, s\
aib\ acelea[i sim]\minte ca [i cum ar avea acela[i trup [i ar fi mâhnit el
însu[i, când urmeaz\ o încercare pentru aproapele, sau dup\ cum este
scris: ... un trup suntem în Hristos (Rom. 12, 5) [i: Iar inima [i sufletul mul]imii
celor ce au crezut erau una» (Fap. 4, 32)”. (Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor
pustiei, p. 53)

243 Prin expresia „s\ suferim cu râvn\ pentru m\dularele noastre”, Sfântul Ioan în]elege
de fapt suferin]a pentru aproapele nostru [i ajutorarea lui, c\ci cre[tinii sunt m\dulare ale
Trupului lui Hristos (I Cor. 12). – n.n.

244 Iar cine vars\ lacrimi pentru durerea altuia, simte [i el mângâierea dumnezeiasc\  –
n.n.
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Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1994; 

- Comentar la Evanghelia de la Ioan, Traducere din limba francez\ de
Diacon Gheorghe B\bu], Editura Pelerinul Român, Satu Mare, 1997;

- Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, Traducere de
P.S. Teodosie Atanasiu, revizuit\ [i îngrijit\ de Cezar P\v\la[cu [i
Cristina Untea, Editura Christiana, Bucure[ti, 2005; 

- Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi c\tre Corintheni, Traducere din
limba elin\, dup\ edi]ia Oxonia, 1847 de Arhim. Theodosie Athanasiu,
Egumenul M\n\stirii Precista Mare din Roman, edi]ie revizuit\ de
Constantin F\ge]ean, Editura Sophia, Bucure[ti, 2005; 

- Comentariile sau tâlcuirea Epistolei a doua c\tre Corintheni, traducere din
limba elin\, dup\ edi]ia Oxonia, 1847, de Arhim. Theodosie Athanasiu,
Bucure[ti, 1908, Edi]ie revizuit\ de Constantin F\ge]ean, Editura
Sofia, Bucure[ti, 2007;

- Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Galateni, Traducere din limba
elin\, edi]ia de Oxonia, 1852, de Arhim. Theodosie Athanasiu, Tipo-
grafia Editoare „Dacia”, Ia[i, 1901; 
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- Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Efeseni, Traducere din limba
elin\, edi]ia de Oxonia, 1852, de Arhim. Theodosie Athanasiu, Tipografia
„Dacia”, Ia[i, 1902; 

- Comentariile sau explicarea Epistolei c\tre Filipeni a Sfântului Apostol Pavel,
Edit. Icos, 1998; 

- Comentariile sau explicarea Epistolei c\tre Coloseni, I [i II Tesaloniceni a
Sfântului Apostol Pavel, traducere din limba elin\, edi]ia de Oxonia, 1855,
de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucure[ti, 1905; 

- Tâlcuiri la Epistola întâi c\tre Timotei a Sfântului Apostol Pavel, Editura
Nemira, Bucure[ti, 2005; 

- Comentariile sau explicarea Epistolei a doua c\tre Timotei. Comentariile sau
explicarea Epistolei c\tre Tit. Comentariile sau explicarea Epistolei c\tre
Filimon, Editura Nemira, 2005;

- Comentariile sau explicarea Epistolei c\tre Evrei, Traducere din limba elen\,
edi]ia de Oxonia, 1862, de Theodosie Athanasiu, Episcopul Romanului,
Tipografia C\r]ilor biserice[ti, Bucure[ti, 1923; 

- Despre Rai [i Scriptur\. Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Despre
«{ezut-a Împ\r\teasa de-a dreapta Ta», Introducere [i traducere Preot
Victor Manolache, Editura Bizantin\, Bucure[ti;

- Cuvânt\ri împotriva anomeilor. C\tre iudei, Traducere din limba greac\ veche
[i note de Preotul Profesor Dumitru Fecioru, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2007; 

- Primele patru omilii despre statui ale Sfântului Ioan Chrisostom, Traducere
din original de Stoenescu Apostol, Noua Tipografie „Profesional\”,
Dimitrie C. Ionescu, Bucure[ti, 1908; 

- Predicile despre statui, Partea a II-a, Traducere din original de {t. Bezdechi,
Editura Sfintei Episcopii a Râmnicului-Noului Severin, 1938; 

- Sf. Ioan Gur\ de Aur - Predici la duminici [i s\rb\tori, traduse [i orânduite
dup\ Duminicile [i s\rb\torile anuale ale Bisericii Ortodoxe de Episcopul
de Roman – Melchisedek, Edi]ia a II-a, Editura Bunavestire, Bac\u, 1997;

- Omiliile despre poc\in]\, Traducere din limba greac\ de Preotul profesor
Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1998; 

- Predici la s\rb\tori împ\r\te[ti [i cuvânt\ri de laud\ la sfin]i, Traducere
din limba greac\ [i note de Preotul profesor Dumitru Fecioru,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, Bucure[ti, 2002; 

- Despre m\rginita putere a diavolului. Despre c\in]\. Despre necazuri [i
biruirea triste]ii, Traducere de Pr.Prof. Dumitru Fecioru, Editura
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Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bu-
cure[ti, 2002;

- Omilii la Postul Mare, Versiune româneasc\ îmbun\t\]it\, pornind de la
edi]ia tradus\ [i îngrijit\ de Episcopul Roman Melchisedec (1893), în
colec]ia „Comorile Pustiei”, vol. 19, Editura Anastasia, 1997;

- Despre feciorie. Apologia vie]ii monahale. Despre cre[terea copiilor, Traducere
din limba greac\ [i note de Preotul profesor Dumitru Fecioru, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bu-
cure[ti, 2001;

- Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\. Despre rug\ciune.
Despre vie]uirea dup\ Dumnezeu, Traducere din limba greac\ veche [i
note de Preotul Profesor Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2005; 

- Omilii [i cuvânt\ri despre educa]ia copiilor, Traducere din limba greac\ de
Pr. Marcel Hanche[, Editura Marineasa, Timi[oara, 2005; 

- Despre necunoa[terea lui Dumnezeu, Traducere din limba greac\, cuvânt
înainte [i comentarii: Walther Alexander Prager, Editura Herald,
Bucure[ti, 2004; 

- Cuvânt despre cum se cade s\-[i creasc\ p\rin]ii copiii, în vol. Sfaturi pentru
o educa]ie ortodox\ a copiilor de azi, Editura Deisis, Sibiu, 2000; 

- Diavolul [i magia, Traducerea din limba greac\ de Zenaida Anamaria
Luca, Editura Panaghia, 2002; 

- Despre preo]ie, Traducere, introducere [i note de Pr. Dumitru Fecioru,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1998; 

- Problemele vie]ii, traducere de Cristian Sp\t\relu [i Daniela Filioreanu,
Editura Egumeni]a; 

- Pu]ul [i Împ\r]irea de grâu – 57 de predici de Sfântul Ioan Gur\ de Aur,
Editura Buna Vestire, Bac\u, 1995; 

- Din osp\]ul St\pânului, Introducere, traducere, note [i comentarii de † Irineu
Sl\tineanu, Editura Adonai, Bucure[ti, 1995;

- Scrisori din exil. C\tre Olimpiada [i cei r\ma[i credincio[i. Despre deprimare,
suferin]\ [i Providen]\, volum realizat de diac. Ioan I. Ic\ jr., Editura
Deisis, Sibiu, 2003; 

- Cateheze baptismale, Traducere din limba greac\ veche de Pr. Marcel
Hanche[, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2003; 

- Cateheze maritale, Traducere din limba greac\ veche de Pr. Marcel
Hanche[, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004; 

- M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur, Traducere de diacon Gheorghe
B\bu], Editura Pelerinul Român, Oradea, 1994; 
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- Bog\]iile oratorice ale Sfântului Ioan Gur\ de Aur, în limba francez\ de
Jean Doublet, traduse în limba român\ de diacon Gheorghe B\bu],
Vol. I [i Vol. II, Editura Pelerinul Român, Oradea, 2002; 

- Despre schimbarea numelor. Despre r\bdare. Despre milostenie. Despre t\ria
credin]ei. Despre propov\duirea Evangheliei [i alte omilii, Traducere din
limba greac\ veche [i note de Preotul Profesor Dumitru Fecioru,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 2006; 

- Întru lauda sfin]ilor mucenici, Traducere din limba greac\, studiu intro-
ductiv [i note de Petka Grigoriu, Editura Ars Longa, Ia[i, 2007;

- Despre desf\tarea celor viitoare. S\ nu dezn\d\jduim. Nou\ cuvânt\ri la
Cartea Facerii, Traducere din limba greac\ veche [i note de Preotul
Profesor Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2008; 

- Scrisorile c\tre persoane oficiale, c\tre diaconi]a Olimpiada, c\tre alte
persoane, Traducere din limba greac\ veche [i note de Preotul profesor
Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2008;

- Omilii la Ana. Omilii la David [i Saul. Omilii la Serafimi, Traducere din
limba greac\ veche [i note de Preotul profesor Dumitru Fecioru, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 2007;

La selec]ia tematic\ a citatelor filocalice s-au folosit urm\toarele edi]ii
ale Filocaliei române[ti: Humanitas (vol. I-VIII); Institutul Biblic [i de Misiune
al B.O.R (vol. IX [i X); Episcopia Romanului [i Hu[ilor (vol. XI);
Harisma (vol. XII).

Alte surse:
- Avva Ammona, Cuvintele Avvei Ammona, în col. Comorile pustiei, vol. 3,

Editura Anastasia, Bucure[ti, 1995;
- Avva Zosima, Fericitul Zosima a început s\ înve]e dup\ ce întâi [i-a

pecetluit gura cu semnul Sfintei Cruci, în col. Comorile pustiei, vol. 3,
Editura Anastasia, Bucure[ti, 1995;

- Antonie Ieromonahul, File de Pateric din împ\r\]ia monahilor: Sfântul
Munte Athos, Traducere din limba greac\ de ierom. Teofan Munteanu,
Edi]ia a III-a, Editura Christiana, Bucure[ti, 2008;

- B\lan, Arhimandrit Ioanichie, Patericul românesc ce cuprinde via]a [i
cuvintele unor sfin]i [i cuvio[i p\rin]i ce s-au nevoit în m\n\stirile ro-
mâne[ti (secolele III-XX), Edi]ia a IV-a, Editura Episcopiei Romanului,
2001;
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- B\lan, Arhimandrit Ioanichie, Patericul m\n\stirilor nem]ene, Editura
Trinitas, 2011;

- Fericitul Augustin, In Psalmo, P. L. XXXVI, col. 724 ; 
- Sfântul Grigore cel Mare, Dialoguri despre moarte, traducere de George

Bogdan }âra, Editura Amarcord, Timi[oara, 1998;
- Sfântul Grigorie de Nyssa, Via]a Sfintei Macrina, Traducere de Ion

P\trulescu, Editura Amarcord, Timi[oara, 1998;
- Sfântul Grigorie Palama, Omilii, vol. I, traducere de Constantin Daniel,

rev\zut\ de Laura P\tra[cu [i stilizat\ de R\zvan Codrescu, Editura
Anastasia, Bucure[ti, 2000; 

- Sfântul Ignatie Brancianinov, Tâlcuiri la Patericul egiptean, Traducere
din limba rus\ de preot Gheorghe Ro[ca, în col. Comorile pustiei, nr. 9,
Editura Anastasia, Bucure[ti, 1996;

- Ilie, Arhim. Cleopa, în vol. Din cuvintele Arhimandritului Cleopa Ilie. În-
drum\ri duhovnice[ti pentru vremelnicie [i ve[nicie, Edi]ie realizat\ de
Ioan Gînsc\, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004;

- Ioannidis, Klitos, Patericul secolului XX, Traducere de: Daniela Filioreanu,
Editura Cartea Ortodox\, Gala]i, s. a.;

- Ioannikios, Arhimandritul, Patericul atonit, Traducere de: Anca Dobrin
[i Maria Ciobanu, Editura Bunavestire, Bac\u, 2000;

- Marinakis, Arhim. Teofilact, Patericul Maicii Domnului, Traducere din
limba greac\ de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Editura Evanghelismos,
Bucure[ti, 2008;

- Paisie Aghioritul, Cuviosul, Mica filocalie, Traducere: Preot Victor
Manolache, Editura Cartea Ortodox\, Gala]i, 2009;

- Paisie Aghioritul, Cuviosul, P\rin]i aghiori]i. Flori din Gr\dina Maicii
Domnului, Traducere din limba greac\ de Ieroschim. {tefan Nu]escu,
Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2004;

- Sfântul Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, Edi]ie îngrijit\ de Ignatie
Monahul, în col. Comorile pustiei, vol. 12, Editura Anastasia, Bucure[ti,
1996;

- Paladie, Istoria lausiac\, traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Dr.
Dumitru St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1993;

- Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, Traducere din
limba rus\ de dr. Adrian [i Xenia T\n\sescu, Editura Anestis, Bucure[ti,
2005;

- Trofimov, Alexandru, Sfântul Serafim de Viri]a (1866-1949). Patericul Viri]ei,
Traducere: Severin Alexandru, Editura Bunavestire, Gala]i, 2003;
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- Tsamis Dimitrios G., Patericul sinaitic, în române[te de Preot Profesor
Dr. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 1995;

- Sfântul Vasile cel Mare, Comentarii la Psalmi, comentariu la psalmul
XXXIII, în col. Izvoarele Ortodoxiei, Editura Libr\riei Teologice,
Bucure[ti, 1939; 

- Sfântul Vasile cel Mare, Despre r\bdare, în vol. Înv\]\tur\ c\tre fiul
duhovnicesc, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007;

- *** Ne vorbe[te p\rintele Porfirie, Traducere din limba greac\ de Iero-
monah Evloghie Munteanu, Editura Cartea Ortodox\, Gala]i, s.a.;

- *** Limonariul pustiului athonit, Apoftegme [i Istorisiri ale p\rin]ilor ce
s-au nevoit în zilele noastre în pustiul Athos-ului, culese [i t\lm\cite
din limba greac\ de Pr. Dr. Constantin Petrache, Editura Cartea
Ortodox\, Gala]i, 2011;

- *** Pagini necunoscute de Pateric, Traducere: Cristina Dogaru, Editura
Cartea Ortodox\, Gala]i, 2011;

- *** Pateric. Ziceri inedite ale P\rin]ilor pustiei, traducere din limba
francez\ de Bogdan Cândea [i Eugenia Cândea {erbanovici, Editura
Anastasia, Bucure[ti, 2009;

- *** Patericul ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\trâni,
Edi]ie îngrijit\ de Pr. Petru Ple[a, Alba Iulia, 1999;

- *** Patericul Lavrei pe[terilor de la Kiev, Traducere din limba greac\ de
Diac. Drd. Nicu[or Morlova, Editura Bunavestire, Bac\u, 2000;

- *** Patericul Sarovului, Traducere: Svetlana Ceap\, Editura Cartea
Ortodox\, Gala]i, s. a.;

- *** Patericul sau Apoftegmele P\rin]ilor din pustiu, Traducere, studii [i
prezent\ri de Cristian B\dili]\, Edi]ia a III-a ad\ugit\, Editura Polirom,
Ia[i, 2007.
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