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Preo]ia este continuarea operei lui Hris-
tos. Iar Hristos, a[a cum prezint\ lucrurile
Sfântul Grigorie Teologul, este `n primul
rând, doctor al omului. Opera Lui este una
terapeutic\. Hristos a unit `n Persoana Lui,
`n mod ipostatic, firea dumnezeiasc\ cu cea
omeneasc\; Hristos a p\timit, a fost r\stig-
nit, a `nviat ca s\ `ndumnezeiasc\ firea
omeneasc\. A[adar, dac\ finalitatea pro-
cesului terapeutic al Bisericii este `ndumne-
zeirea omului, atunci, spre aceasta ]inte[te
toat\ dumnezeiasca iconomie a lui Hristos.
Sfântul Grigorie Teologul scrie `n acest sens:
„spre aceasta ]inte[te (adic\ spre `ndumne-
zeirea omului) Des\vâr[itorul legii duhov-
nice[ti; spre acest ultim scop ]inte[te Hris-
tos, Dumnezeirea Care S-a golit pe Sine;
spre aceasta ]inte[te [i trupul care a fost asu-
mat de Hristos; spre aceasta [i aceast\ nou\
`ntrep\trundere, Dumnezeu [i Om, unul
`n dou\ [i amândou\ `ntr-unul”.

~n continuare, el enum\r\ toate stadiile
mântuirii care se afl\ cuprinse `n dumne-
zeiasca iconomie. Hristos este terapeutul
omului prin excelen]\. Acesta a `ndumne-
zeit firea omeneasc\. El este cel mai pu-
ternic medicament care vindec\ bolile spiri-
tuale ale oamenilor. Tot ceea ce a f\cut
Hristos reprezint\ terapia omului. „Toate
acestea sunt o oarecare pedagogie a lui
Dumnezeu fa]\ de noi [i un leac pentru
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sl\biciunea noastr\, care l-a readus pe Adam
acolo de unde c\zuse [i care, prin lemnul
vie]ii, a fost adus acolo...”.

Este simptomatic faptul c\, `n cazul
de fa]\, Sfântul Grigorie leag\ pedagogia
omului de vindecarea bolilor [i chiar `n]e-
lege boala ca o c\dere a lui Adam de la
Dumnezeu. ~ntr-adev\r, nu putem sim]i `n
mod diferit pedagogia decât ca o terapie a
omului, adic\ o re`ntoarcere a omului `n
comuniune cu Dumnezeu, care ajunge chiar
pân\ la `ndumnezeirea lui.

Aceast\ lucrare a lui Hristos o con-
tinu\, `n primul rând, episcopul, [i apoi
preo]ii continu\ opera terapeutic\ a lui Hris-
tos, [i devin `mpreun\-lucr\tori cu Dumne-
zeu la mântuirea oamenilor. Sfântul Gri-
gorie scrie `n continuare: „Iar noi to]i, cei
pu[i `n fruntea celorlal]i, suntem slujitori
[i `mpreun\-lucr\tori ai acestei vindec\ri”.

~n acest fel, preo]ii sunt `mpreun\-lu-
cr\tori [i slujitori ai terapiei. Noi s\vâr[im,
desigur, Sfintele Taine, dar [i pe acestea
trebuie s\ le integr\m `n cadrul terapiei,
deoarece Sfintele Taine [i via]a ascetic\ a
Bisericii ]intesc spre cum s\-l vindece pe
om. Referindu-se la Proorocul Ioil, care-i
pov\]uie[te pe iudei s\ plâng\ – „[i care
dorea s\-i opreasc\ de la slujire pe sluji-
torii altarului, `n vremea strâmtor\rii prici-
nuit\ de foamete” – Sfântul Grigorie Teolo-
gul `ndeamn\ `n continuare: „spre postul
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care sfin]e[te [i propov\duie[te vindeca-
rea (terapia)…”. Aceast\ propov\duire a
terapiei este de fapt o propov\duire a me-
tanoiei. {i vedem aici c\ termenul metanoia
este `nlocuit cu cuvântul terapie, ceea ce
`nseamn\ c\ terapia este `ntoarcerea omu-
lui la Dumnezeu [i comuniunea cu El.

Faptul c\ lucrarea preotului este tera-
pia omului [i c\ aceasta trebuie f\cut\ cu
`n]elepciune [i, de asemenea, c\ este o [ti-
in]\ prin care preotul `l conduce pe om la
unirea [i comuniunea cu Dumnezeu, se
vede dintr-un alt pasaj al Sfântului Grigo-
rie: „c\ci pentru cel ce dobânde[te aceasta
(preo]ia), mi se pare a fi arta artelor [i [ti-
in]a [tiin]elor care-l c\l\uze[te pe om, cea
mai `nzestrat\ [i complex\ dintre f\pturi”.
Exercitarea metodei terapeutice de c\tre
preot este numit\ de Sfântul Grigorie Teo-
logul „art\ a artelor [i [tiin]\ a [tiin]elor”.
Aceasta anuleaz\ afirma]iile acelora care
s-au scandalizat, pentru c\ `n cartea mea
Psihoterapia Ortodox\ am folosit expresia:
„Cre[tinismul este [tiin]\ terapeutic\” [i,
de asemenea, „teologia este [tiin]\ terapeu-
tic\”. Exercitarea metodei terapeutice este
o lucrare clar teologic\ [i [tiin]ific\.

Preo]ia nu este doar lucrare liturgic\.
Iar s\vâr[irea Sfintelor Taine se integreaz\
propriu-zis `n procesul terapeutic al omului.
Preotul nu are doar o misiune liturgic\, ci
[i una terapeutic\. Aceast\ misiune a lui
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este `n mod esen]ial una de (supra)ve-
ghere a sufletelor. Sfântul Grigorie Teolo-
gul spune c\ nu este acela[i lucru „a con-
duce o turm\ sau a p\stori [i a supraveghea
sufletele oamenilor”. P\storul animalelor
necuvânt\toare se `ngrije[te s\ fac\ ani-
malele mai grase [i pentru acest scop el
folose[te toate mijloacele. Nici un p\stor
nu s-a `ngrijit vreodat\ de virtutea anima-
lelor necuvânt\toare. ~n timp ce pentru
pastora]ie, a[adar, pentru supravegherea
terapeutic\ a oamenilor, se cer multe lu-
cruri: omul trebuie s\ `nve]e s\ se conduc\,
pentru c\ altfel nu va `nv\]a niciodat\ s\
c\l\uzeasc\ al]i oameni. „Iar omului c\ruia
`i este greu s\ `nve]e s\ se lase c\l\uzit, cu
atât mai mult `i va fi greu s\ [tie s\ c\l\u-
zeasc\ oameni”. A p\stori `nseamn\ a su-
praveghea suflete. {i supravegherea su-
fletelor nu este independent\ de terapia
su-fletelor. Dar, preotul trebuie s-o exercite
aceast\ lucrare `n mod liber, adic\ s\-i p\s-
toreasc\ cu consim]\mântul lor. „Pentru
aceea [i legea [i Legiuitorul nostru rân-
duiesc o p\storire cu bun\ `nvoire, iar nu
una for]at\”. Str\duin]a multor pedagogi
[i psihoterapeu]i moderni de a-l conduce
pe om spre vindecare, for]ând con[tiin]a
lui, se afl\ departe de Pastora]ia ortodox\,
`n care noi pre]uim `n mod absolut liber-
tatea omului.
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Misiunea terapeutic\ a pastora]iei tre-
buie s\ se fac\ cu `n]elepciune. Sfântul
Grigorie Teologul se roag\ s\ ne ajute Dum-
nezeu „s\ p\storim turma Lui cu `n]elep-
ciune, iar nu cu metodele unui p\stor ne-
experimentat”. Se vede iar\[i aici c\ tera-
pia trebuie s\ fie f\cut\ cu [tiin]\, adic\
prin cunoa[terea bolii [i prin cunoa[terea
terapiei. Terapeutul nu trebuie s\ fie neex-
perimentat, pentru c\, dac\ cunoa[terea te-
rapiei d\ruie[te binecuvântare, necunoa[-
terea terapiei, adic\ lipsa de experien]\
duhovniceasc\ este condamnabil\.

Este nevoie de [tiin]\ pentru c\ r\u-
tatea este simplu de realizat, `n timp ce
binele cu greutate se face. {i, desigur, de
cele mai multe ori, omul nu dore[te s\ se
`ndep\rteze de r\u. Sfântul Grigorie Teo-
logul scrie: „mult râvnit\ [i lesnicioas\ este
reaua-voire [i nimic nu e mai u[or de `n-
f\ptuit decât aceasta, iar dobândirea bine-
lui este rar\ [i anevoie de lucrat”.

General vorbind, preo]ia este o [tiin]\
terapeutic\. Ea are ca scop s\-l vindece pe
om prin toate mijloacele de care dispune
Sfânta noastr\ Biseric\. Prin urmare, aceasta
este lucrarea preotului41.

Duhovnicul trebuie s\ [tie s\ vindece
omul, adic\ s\ lumineze [i s\ elibereze

41 Arhim. Hirotheos Vlachos, Discu]ii despre Psi-
hoterapia ortodox\, (ed. `n lb. gr.), pp. 209-212. 


