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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. 
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[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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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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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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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



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

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\
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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)

 



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

„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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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. 


