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Tuturor celor ce sufer\ `n trupul [i `n sufletul lor;
tuturor celor ce se roag\ pentru ei, mai ales monahilor [i

monahiilor care lucreaz\ pentru transfigurarea lumii.
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Taina cre[tin\ nu poate fi cunoscut\
dec=t de cei care, `n mod liber, primesc

s\ o experimenteze. (André Borrély)
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Prefa]\ 

Dominique Beaufils este chirurg la Hirson, `n nordul
Fran]ei, unde a ini]iat o echip\ de `ngrijiri paliative. C\s\-
torit, tat\, el este totodat\ un teolog; or, teologii laici se
constituie `ntr-una din for]ele tradi]iei ortodoxe care `nchide
cercul teologiei (expresia se reg\se[te `n „Marea Enciclic\”
a Patriarhilor r\s\riteni de la 1848). S-a format prin stu-
diu individual, prin cursurile prin coresponden]\ ale Insti-
tutului Saint-Serge din Paris [i prin frecventarea marilor
duhovnici pe care-i citeaz\ mereu, ca de exemplu Episcopul
Antonie de Suroj [i P\rintele Sofronie, ucenicul Sf=ntului
stare] Siluan Atonitul.

Pentru Dominique Beaufils, adev\rata teologie este o
„[tiin]\ experimental\” a credin]ei, o „`n]elepciune” cum s-ar
spune `ntr-un limbaj mai vechi, `n]elepciune care lumineaz\
omul `n `ntregime, priceperea lui, dragostea lui lucr\toare,
slujirea lui `n societate.

Universul biblic este universul s\u, iar aceast\ carte
este o vast\ midrash pentru a medita asupra condi]iei celui
ce `ngrije[te [i a celui ce este `ngrijit. Se `nt=mpl\ c\ Domi-
nique Beaufils, ca un bun ortodox ce este, s\ citeze pe P\rin]ii
Bisericii, mai ales pe cei mai apropia]i de sensibilitatea iu-
daic\, precum Sf=ntul Irineu de Lyon. Totu[i, trimiterile
sale cele mai constante sunt asupra Sfintei Scripturi, mai
ales la Vechiul Testament deslu[it, desigur, `n lumina ~n-
vierii, dar mereu resim]it `n semnifica]ia lui existen]ial\.
Nu este vorba de cit\ri aplicate sau simple ad\ugiri. Aces-
tea vin spontan pentru c\ descriu destinul omului, al bol-
navului sau al medicului. De aceea, aceast\ carte, `n pofida
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c=torva puncte ce ]in de identitatea personal\, vorbe[te ori-
c\rui cre[tin, oricare i-ar fi confesiunea, precum [i oric\-
ruia ce caut\ sensul ce ascunde taina suferin]ei [i a mor]ii. 

Acest „om drept” `n sens biblic al termenului nu des-
parte `n nici un fel credin]a de experien]a de medic [i de
chirurg [i tocmai aceast\ armonizare d\ acestei c\r]i inten-
sitatea uman\ [i spiritual\. Lui Dominique Beaufils `i place
s\ citeze pe un alt mare chirurg cre[tin din secolul al XVI-lea,
Ambroise Paré, care exclama de fiecare dat\ c=nd f\cea s\-[i
revin\ vreun pacient de-al s\u: „Eu l-am `ngrijit, Dumnezeu
l-a vindecat”.

Aceast\ carte nu este a unui „moralist”, nici `n sensul
tehnic al unei „teologii morale”, nici `n sensul obi[nuit al
unei enun]\ri de reguli. Este aceea a unui teolog mistic (exist\
o altfel de teologie?) care exercit\ la modul cel mai concret
posibil medicina sau, altfel spus, a unui medic care g\se[te
`n teologie `ndemnul `nsu[i a unei co-p\timiri eficiente. Ad-
mirabila pagin\ pe care o consacr\ primelor efuziuni ale dra-
gostei, nota]iile echilibrate asupra prezervativelor sau asupra
metodei de procreere in vitro (FIV) dovedesc c\ el nu este
prizonierul nici al legalismului, nici al naturalismului. Expe-
rien]a comuniunii sfin]ilor `i insufl\ o asemenea reflec]ie. 

M\rturiile unor bolnavi bulversa]i deodat\, `n momen-
tul mor]ii, printr-un fapt minunat, poate nea[teptat, dau
acestei c\r]i aspectul de ardoare sf=[ietoare, mereu `ntru
n\dejde.

Nici un fel de laxism totu[i… Dominique Beaufils con-
damn\ ferm avorturile f\cute din „confort” [i de „conve-
nien]\”, condamn\ experimentele asupra embrionilor, furtul
sau cump\rarea `n ]\rile s\race, de organe care sunt trans-
plantate bolnavilor din ]\rile bogate. El dezv\luie, `n spa-
tele anumitor orient\ri ale medicinei contemporane, o uria[\
problem\ social\, la scar\ planetar\. Totu[i, el nu pierde
niciodat\ din vedere aceast\ atitudine caracteristic\ Tra-
di]iei ortodoxe numit\ „iconomie”; iconomia dragostei profund
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evanghelice care a[az\ mai presus de orice punct de vedere
general persoana concret\ [i comuniunea persoanelor. Me-
dicul [i to]i cei ce `ngrijesc sunt astfel chema]i spre o voca]ie
de fr\]ie duhovniceasc\, chiar de paternitate (sau de ma-
ternitate) duhovniceasc\.

Aceast\ carte este o `ndelung\ medita]ie, inseparabil\
medical\ [i teologic\, asupra condi]iei umane. ~n ceea ce
prive[te r\ul, originea lui, (ne)semnifica]ia lui, pozi]ia lui
Dominique Beaufils este `n mod hot\r=t cea tradi]ional\,
f\r\ vreo urm\ c=t de mic\ de fundamentalism (Adam, spune
el, spre exemplu, este un „simbol”). Cu generozitatea [i pro-
funzimea Sf=ntului Isaac Sirul sau a unui Serghei Bulgakov,
el evoc\ metamorfoza mereu posibil\ a persoanei dup\ moarte
[i g=nde[te c\ `mp\r]irea `ntre capre [i oi din parabol\ nu se
va face `ntre oameni, ci `n interiorul fiec\ruia dintre ei.

Dep\[ind nihilismul contemporan [i orgoliul disperat al
„Prometeilor” no[tri de laborator, exist\ `n aceast\ lucrare
un imens dinamism al ~nvierii.

Olivier CLÉMENT
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Introducere

Noi tr\im la ora actual\ o vreme `n care nu se mai ac-
cept\ boala [i cu at=t mai pu]in, moartea. Acestea au
devenit absolut anormale, `mpotriva naturii, [i `ncerc\m s\
le respingem cu totul deoarece acestea reprezint\ e[ecul.
De boal\ nu se mai vorbe[te dec=t `n limbaj medical. Pen-
tru a o `nvinge au fost stabilite tehnici din ce `n ce mai bine
puse la punct ca, de exemplu, transplantul de organe, dife-
rite muta]ii genetice [i fecundarea in vitro, tehnici care
trec dincolo de anumite limite [i care comport\ importante
probleme etice. De cealalt\ parte se asist\ la o trecere c\tre
„eugenism”, luat drept o form\ de terapie `n particular a
„vindec\rii” a[a cum este aceea a avortului „terapeutic”,
elimin=nd ceea ce nu pare conform cu normalul. Asist\m
chiar la o anumit\ degradare a no]iunii de „eutanasie”, care
`nseamn\ mai degrab\ a curma via]a bolnavilor dec=t a
trata durerea [i angoasa. 

~ncerc=nd ameliorarea calit\]ii vie]ii — [i a mor]ii — omul
`ncearc\, de fapt, s\ `mping\ limitele mor]ii. Se caut\ o
form\ de nemurire f\r\ a se con[tientiza faptul c\ moartea
este o limit\ natural\ care nu duce la distrugere, pentru c\
aceasta nu este un sf=r[it, ci un `nceput. Omul ajunge s\
dezvolte longevitatea, dar nu mai este capabil s\ prelun-
geasc\ via]a `n plenitudinea ei, fiind obligat s\ constate c\, dup\
o vreme `n care a crescut durata de via]\, se love[te de o li-
mit\ la care a crescut, de asemenea, procentul de senilitate.

Boala a devenit un subiect la mod\. Peste tot se vor-
be[te de medicin\. Mijloacele media `[i ridic\ indicele de
ascultare prin emisiunile medicale, deoarece acestea sunt pa-
sionante pentru majoritatea oamenilor. S\ vedem `ns\ `n ce



Introducere

13

fel se vorbe[te despre boal\? ~ntr-un limbaj perfect secula-
rizat, `ntr-o necunoa[tere total\ a semnifica]iei [i tainei bolii,
mor]ii [i chiar a vie]ii. Cine vorbe[te `ns\ despre acestea
`ntr-un limbaj telogic? Cine vorbe[te despre boal\ ca despre
un fenomen natural `ng\duit de Dumnezeu, legat de p\ca-
tul str\mo[esc, adic\ de propriul p\cat, legat de izgonirea
din rai `n lumea aceasta nedes\v=r[it\, legat de pierderea
hainei de nunt\ dumnezeie[ti [i acoperirea cu tunica de piele
de acum? Cine vorbe[te despre boal\ ca despre o `ncercare
`ng\duit\ de Dumnezeu pentru om, ca o pedagogie m=ntui-
toare? Cine vorbe[te despre moarte ca despre `nceputul
vie]ii ve[nice [i adev\rate? 

Adesea se vorbe[te despre „scandalul” bolii, al suferin]ei
[i al mor]ii, mai ales atunci c=nd tinerii sunt cei ce le primesc,
uit=ndu-se cu totul de no]iunea de iconomie dumnezeiasc\ a
m=ntuirii. Lumea este convins\ c\ medicina poate rezolva
totul [i de aceea mul]i sunt uimi]i c=nd `i v\d pe bolnavi
murind. Foarte adesea chiar membrii multor familii se mir\
c=nd v\d c\ b\tr=nii lor p\rin]i n-au supravie]uit unei crize
cardiace sau unei fracturi. De fapt, omul [i-a `nchis ochii
duhovnice[ti [i i-a deschis numai pe cei trupe[ti. Omul a
devenit orb `n fa]a tainei mor]ii [i a vie]ii. El nu recunoa[te
`ncerc\rile pe care le trimite Dumnezeu, ca de altfel [i da-
rurile pe care omul le pune pe seama hazardului. Omul se
mul]ume[te adesea s\ se roage pentru un bolnav sau pentru
s\n\tatea sa. Foarte rar se cere ajutorul `n vederea asum\rii
`ncerc\rii respective, cer=ndu-se mai ales `nl\turarea ace-
leia, chiar [i atunci c=nd zice: „Fac\-se voia Ta”, g=ndind,
de fapt, „fac\-se voia mea”. Dac\ boala este vindecat\,
omul uit\ adesea s\ mai mul]umeasc\ lui Dumnezeu, a[a
cum au f\cut nou\ lepro[i din cei zece vindeca]i de Hristos
(Luca 17, 11-19).

~n domeniul bolii [i al mor]ii, am pierdut limbajul
cre[tin deoarece l-am schimbat `n favoarea celui [tiin]ific.
Prin felul nostru de a g=ndi despre boal\ am devenit str\ini
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fa]\ de credin]\. A vorbi despre boal\ `ntr-un limbaj teo-
logic este ast\zi un fel de r\m\[ag, pentru c\ lumea refuz\
acest fel de a vorbi. Dar acest fel de a vorbi este o necesi-
tate, pentru c\ este al adev\rului [i al n\dejdii, fiind mai
presus de suferin]\, de angoas\, c\ci omul caut\ `ntotdea-
una s\ aib\ o n\dejde. Limbajul medicinei nu poate fi prin
el `nsu[i unul al speran]ei, deoarece atunci c=nd se ajunge
s\ se `nving\ bolile, mereu apar altele noi. Biruin]a des\-
v=r[it\ asupra bolii este de domeniul utopiei, o fantasm\
faustian\. Rezisten]a tot mai mare a microbilor `n fa]a an-
tibioticelor administrate succesiv, apari]ia diferitelor boli
precum SIDA sunt exemple c=t se poate de clare `n acest
sens. Omul `ncearc\ s\ treac\ dincolo de pragul mor]ii fi-
zice, dar nu va putea niciodat\ s\ ajung\ la abolirea ei,
c\ci singura speran]\, dincolo de aceasta, este limbajul
vie]ii ve[nice.

Conceptele teologice sunt [i ele destul de greu de  accep-
tat, deoarece exist\ riscul c\derii `ntr-o vorb\rie filosofic\
sau `ntr-o autosuficien]\ care nu `nseamn\ dec=t tr\irea
unei iluzii. A vorbi teologic `nseamn\ mai `nt=i a fi trecut prin
experien]a bolii [i a mor]ii prin asumarea propriilor boli, prin
`mpreun\-p\timirea cu cei suferinzi (asumarea condi]iei lor),
cu cei muribunzi, prin tr\irea rug\ciunii [i a credin]ei, c\ci
acest fel de a tr\i nu este rodul unei specula]ii intelec-
tuale, ci este o revela]ie f\cut\ prin taina bolii [i a mor]ii.
De fapt, limbajul teologic nu poate fi dec=t unul al cre-
din]ei care este definit\ ca o „[tiin]\ experimental\”, ceva
care se tr\ie[te, care se descoper\ [i care devine o reali-
tate personal\, ce nu se poate `mp\rt\[i altora dec=t prin
acelea[i roade ale credin]ei [i prin analogia cu propria lor
via]\. Tocmai de aceea am `ncercat s\ ar\t\m [i noi `n aceast\
introducere c\ „taina cre[tin\ nu poate fi cunoscut\ dec=t
de cei care, `n mod liber, primesc s\ o experimenteze”. Aceast\
descoperire nu poate veni dec=t prin Sf=ntul Duh [i prin des-
chiderea sufletului c\tre ̀ nv\]\tura Cuv=ntului lui Dumnezeu.
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Vorbind `n chip teologic despre boal\ `nseamn\ a folosi un
limbaj care se refer\ la Sf=nta Treime [i care nu pierde ni-
ciodat\ din vedere ~nvierea. 

De altfel, nu ar trebui pierdut din vedere faptul c\ as-
pectul [tiin]ific [i cel teologic sunt distincte dar complemen-
tare [i inseparabile, form=nd un tot unitar [i, de aceea, a
neglija pe unul `n favoarea altuia ar fi o gre[eal\. A nu
vedea dec=t aspectul medical, a[a cum face tot mai mult\
lume sub influen]a seculariz\rii, `nseamn\ necunoa[terea
aspectului n\dejdii [i al credin]ei `n actul m=ntuitor al bolii
[i al mor]ii. La fel, a nu vedea dec=t aspectul teologic ar fi o
gre[eal\ pentru c\ ar dovedi c\ nu se cunoa[te natura uman\.
~n realitate, conjunc]ia dintre aceste dou\ aspecte `[i g\-
se[te analogia `n cele dou\ naturi din Persoana M=ntuito-
rului nostru Iisus Hristos. El nu ne-a cerut s\ r\m=nem
indiferen]i fa]\ de suferin]\ ori moarte, a noastr\ sau a
altora. S\ nu uit\m c\ Hristos a pl=ns atunci c=nd a auzit
de moartea lui Laz\r, ar\t=ndu-Se Om des\v=r[it `ns\, `n-
viindu-l, S-a ar\tat [i Dumnezeu des\v=r[it (Ioan 11, 35).
S\ nu uit\m c\ `n Ghetsimani, sufletul Lui era „`ntristat
p=n\ la moarte” (Matei 26, 38) adic\, `n str\fundurile Fiin-
]ei Lui, dorea ca paharul acesta „s\ treac\” de la El (Matei
26, 39). Vedem astfel c\ `n Persoana lui Hristos exist\ un
echilibru armonios `ntre divin [i uman [i de aceea trebuie
s\ existe un echilibru `n concep]ia noastr\ despre boal\ [i
moarte, `ntre teologie [i [tiin]\. 

Care mai este astfel rolul medicului?
Pe de o parte, se poate spune c\ rolul s\u este unul de

a `ngriji pe bolnavi [i, pe c=t posibil, de a vindeca pe cel `n
suferin]\, de a-l `ndep\rta astfel de moarte. Dar exist\ anu-
mite limite peste care nu se poate trece, anumite forme de
`nd=rjire terapeutic\ care sunt m\rturia unei pierderi to-
tale a n\dejdii `n Dumnezeu. Nedesp\r]irea celor dou\ as-
pecte, cel medical [i cel teologic, `n procesul bolii, are ca [i
corolar faptul c\ nu se poate desp\r]i boala de fiin]a omului,
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dec=t cu riscul de a reduce omul la situa]ia sa patologic\
care `nseamn\ [i e[ecul `n vindecare. 

Pe de alt\ parte, medicul trebuie s\ aib\ rolul de p\-
rinte sufletesc fa]\ de bolnavul pe care-l `ngrije[te, deoa-
rece acest rol nu apar]ine `n mod obligatoriu preotului;
fiecare cre[tin, prin Botezul `n Hristos este preot, `mp\rat
[i prooroc, [i are prin aceste demnit\]i un rol duhovnicesc
fa]\ de aproapele s\u. Paternitatea duhovniceasc\ repre-
zint\ o tr\ire intens\ a acestei leg\turi cu aproapele, fiind
totodat\ lucrarea cu cele mai frumoase roade ale medicinei,
c\ci atunci c=nd medicul `[i deschide sufletul c\tre paci-
entul s\u poate primi chiar mai mult de la acesta dec=t
ceea ce `i ofer\. ~n fa]a numeroaselor m\rturii de credin]\,
de n\dejde deplin\ `n Dumnezeu pe care o observ\ la cei mu-
ribunzi, medicul se simte umil [i con[tientizeaz\ lipsa sa de
credin]\ curat\ `n Dumnezeu. Ce am putea spune atunci
c=nd o vedem pe Maria pe patul de moarte, la 42 de ani, su-
ferind de un cancer `nsp\im=nt\tor de dureros, dar p\str=n-
du-[i z=mbetul [i spun=nd pretutindeni: „Am cancer [i cur=nd
voi muri. Nu pot spune dec=t un lucru: Dumnezeu iube[te pe
to]i oamenii. Iubi]i-v\ unii pe al]ii pentru c\ doar «Dragos-
tea nu cade niciodat\»”. ~n cuvintele ei sunt cuvintele ~n]e-
lepciunii dumnezeie[ti: „B\tr=ne]ile cinstite nu sunt cele
aduse de o via]\ lung\, nici nu le m\sori dup\ num\rul
anilor. ~n]elepciunea este la om adev\rata c\runte]e [i v=rsta
b\tr=ne]ilor `nseamn\ o via]\ ne`ntinat\” (~n]elepciunea lui
Solomon 4, 8-9). 

De aceea, dac\ ne str\duim spre o adev\rat\ vindecare,
atunci trebuie s\ o `nso]im cu rug\ciunea, cu medita]ia asu-
pra sensului bolii, fapt ce ne va conduce la poc\in]\, fiindc\
numai prin aceasta se ob]ine siguran]a m=ntuirii. 

De mai mul]i ani oamenii se intereseaz\ de etica me-
dical\ sau, mai nou, de „bioetic\”. Atunci c=nd sunt atra[i
de acest subiect aceasta se `nt=mpl\ din cauza fundament\rii
corecte a anumitor cercet\ri, a anumitor terapii sau a unor
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aspecte decizionale care sunt antrenate de evolu]ia bolii. De
fapt, cercet\rile etice nu se duc asupra cauzei sau a originii
bolii sau mor]ii. De-a lungul investiga]iilor medicale `ns\
sunt evocate de multe ori aspecte diferite precum cea a ori-
ginii omului, leg\turile sale cu natura [i lumea ce-l `ncon-
joar\, limitele libert\]ii sale, mentalit\]ile pe care le are,
explicarea sensului vie]ii, al mor]ii, al felului bolii, al sufe-
rin]ei sale…

Aceast\ `ntreag\ problematic\ `i poate duce pe oameni
la discu]ii f\r\ sf=r[it, la specula]ii pur intelectuale la care
se adaug\ argumente [tiin]ifice, dar [i concepte filosofice, psi-
hologice, epistemologice care fac ca dezbaterile s\ nu mai fie
strict existen]iale, ceva care prive[te pe to]i oamenii, ci dis-
cu]ii ale unor savan]i care folosesc un limbaj complex, `n]eles
doar de cei „`n]elep]i”, pierz=ndu-se limbajul credin]ei [i al
dragostei care este limbajul celor simpli, a celor „prea mici”
(Matei 11, 25)1. 

G=ndirea etic\ accept\ aceast\ problematic\ ce face
abstrac]ie de ~nsu[i Izvorul vie]ii, [i de om, de Creatorul tu-
turor, dar acest lucru nu va face dec=t ca s\ se mi[te `ntr-un
cerc f\r\ a `nainta deloc [i f\r\ a da solu]ii trainice. Acest tip
de g=ndire se afl\ la periferia teologiei, f\r\ a intra `n le-
g\tur\ cu ea, pentru c\ se situeaz\ `n afara Luminii care lu-
mineaz\ toate. Ea `ncearc\ s\ dea solu]ii la problemele vie]ii
plec=nd doar de la reguli [i `n]elesuri omene[ti, adic\ tocmai
prin pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului. Teologia `ncearc\
s\ l\mureasc\ aceste probleme plec=nd de la realitatea dum-
nezeiasc\, adic\ de la Pomul Vie]ii. 

Prin aceasta se poate pretinde c\ numai cre[tinii pot da
r\spuns problemelor morale? Nicidecum! Solu]iile sunt multi-
forme, c\ci ele depind de convingerile interioare, de formele

1Aceast\ critic\ nu se `ndreapt\ c\tre Comitetul Na]ional Consultativ
de Etic\, care are ca voca]ie asumarea responsabilit\]ii `n ceea ce prive[te
problemele practice; aten]ia noastr\ se `ndreapt\ c\tre urm\rile imediate,
existen]iale asupra problematicii respective.
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de credin]\, de mediile socio-culturale, de condi]iile de via]\
`n care se g\sesc oamenii. 

Cre[tinul are `ns\ t\ria teologiei, adic\ acel lucru pe care
Domnul ~nsu[i l-a f\g\duit la ~n\l]area Sa: „Ci ve]i lua
putere, venind Duhul Sfânt peste voi, [i Îmi ve]i fi Mie
martori în Ierusalim [i în toat\ Iudeea [i în Samaria [i
pân\ la marginea p\mântului” (Faptele Apostolilor 1, 8).

A[adar, `n mod deliberat p\r\sim acele forme consa-
crate ale limbajului [tiin]ific [i psihologic, care sunt instru-
mentele prin care se `ncearc\ s\ se explice totul, adic\ prin
ra]iune, ce se vrea element de baz\, prin cauzalitate, dar care
nu sunt dec=t elemente secundare, adesea „epifenomenale”.

L\s=nd la o parte cu totul orice aspect „etic” al bolii [i
al mor]ii, vom `ncerca o analiz\ teologic\ a acestora, ba-
z=ndu-ne numai pe experien]ele medicale [i credin]\, f\r\
a face abstrac]ie de realitatea fizic\, uman\, a suferin]ei, ob-
serv=nd c\ ajungerea la vindecare nu `nseamn\ neap\rat
t\m\duire trupeasc\, ci cu totul [i cu totul altceva dec=t
credem `n mod obi[nuit.
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~n c\utarea unei metodologii

G=ndire [i p\cat

Te sl\vesc pe Tine, P\rinte, Doamne al cerului
[i al p\m=ntului, c\ci ai ascuns acestea de cei

`n]elep]i [i pricepu]i [i le-ai descoperit pruncilor.
(Matei 11, 25)

Atunci c=nd abord\m un astfel de subiect, o reflec]ie
asupra bolii [i a mor]ii, p\trundem `ntr-un domeniu pre-
s\rat cu ascunzi[uri, un domeniu care a fost dintotdeauna
al fricii [i al angoasei profunde a omului. Boala reprezint\
pentru om o prob\ prin excelen]\, de care el se teme `n
m\sura `n care aceasta `l poate duce la pierderea vie]ii, a
condi]iei care i se pare cea mai bun\ [i care introduce `n
existen]a sa un handicap ce se prezint\ sub diferite forme, `n-
cep=nd cu o infirmitate a membrelor sau psihic\, p=n\ la o
boal\ cronic\ sau sechele care `l pot duce la pierderea mai
mult sau mai pu]in a autonomiei sale, a activit\]ilor pe care
le desf\[oar\ [i, `n sf=r[it, a libert\]ii sale. Se cunoa[te fap-
tul c\ exist\ `n noi o foarte str=ns\ leg\tur\ `ntre auto-
nomie [i libertate, leg\tur\ ce se vede prin c\derea `n p\cat,
care este prototipul acestei leg\turi prin care omul este de-
finit, este f\cut robul propriei alegeri. Boala reprezint\, de
altfel, premiza mor]ii, adic\ a ultimei `ncerc\ri pe care o
are, deoarece ea este pentru om sinonim\ necunoscutului, a
`ndoielii, iar pentru mul]i, chiar a neantului. ~n societatea
noastr\ actual\, mai mult ca oric=nd, teama `n fa]a mor]ii
r\m=ne o realitate mult mai ancorat\ dec=t amintirea `n-
s\[i a mor]ii care este — cu tot ce se spune chiar `mpotriva
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acesteia — singura `n m\sur\ s\ ne conduc\ la m=ntuire
prin smerenie [i poc\in]\. Iar noi trebuie s\ constat\m cu
triste]e c\ aceasta este valabil\ [i pentru credincio[i, pentru
ortodoc[i, dar [i pentru cei de alte confesiuni cre[tine.

Problema bolii [i a mor]ii este, de genera]ii, obiectul mul-
tor forme de c\ut\ri spirituale, filosofice, ale specula]iilor
esoterice de orice fel, incluz=nd aici p=n\ [i magia, [i r\m=-
nem uimi]i `n fa]a succesului diferi]ilor t\m\duitori, vraci
[i exorci[ti, `n epoca trenului de mare vitez\, a sateli]ilor care
ne permit s\ vedem `n direct Europa sau ceea ce se petrece
`n Japonia. Aceast\ cerere este totu[i semnificativ\ pentru
lipsa de spiritualitate a societ\]ii noastre, fapt ce ar trebui
s\ ne fac\ s\ medit\m mai profund asupra cauzelor [i reme-
diilor de g\sit. 

Boala [i moartea sunt, de asemenea, obiectul cercet\-
rilor [tiin]ifice, `n special a celor medicale, care devin din
ce `n ce mai performante pe m\sur\ ce evolueaz\ [i care
ocup\ un loc din ce `n ce mai important `n bugetul ]\rilor
dezvoltate. Omul caut\ cu cea mai mare ardoare via]a, s\-
n\tatea [i bun\starea. Dar r\m=ne la starea p\catului origi-
nar [i perpetueaz\ p\catul adamic. ~ntr-adev\r, `n acela[i
mod `n care Adam [i Eva au preferat s\ accepte ispita [ar-
pelui [i s\ devin\ „ca” dumnezei imediat [i `ntr-un mod
autonom, `n loc s\ a[tepte `mplinirea promisiunii divine,
de `ndumnezeire prin participarea la Via]a ~mp\r\]iei, omul
`[i `ntemeiaz\ c\ut\rile pe propriile descoperiri [i reflec]ii.
Induc]ia1, care `i guverneaz\ lucr\rile, `l face s\ treac\ de la
fapte despre care nu are nici certitudinea realit\]ii, nici cu-
no[tin]a fundamentelor, la o lege c\reia `i ofer\ o valoare
de certitudine, prin intermediul unei g=ndiri care este ea
`ns\[i limitat\ la o acumulare de cuno[tin]e, care este la
urma urmei ipotetic\ („Eu nu [tiu dec=t un lucru, anume c\
nu [tiu nimic”, m\rturise[te Socrate), [i at=t de speculativ\

1 Induc]ie: termen filosofic ce arat\ tipul de judecat\ [tiin]ific\ care
const\ `n trecerea de la faptul experimental la lege.
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`nc=t mascheaz\ uneori dimensiuni esen]iale. Mintea omu-
lui func]ioneaz\ cu o form\ de logic\ limitat\ la o lume
tridimensional\, `n care totul trebuie s\ intre, la care totul
trebuie s\ se adapteze, [i el refuz\ tot ceea ce nu intr\ `n
acest cadru. ~n aceste condi]ii este str\in\ min]ii omene[ti
antinomia, care reprezint\ baza credin]ei noastre ortodoxe
[i care urmeaz\ exemplul Unui Dumnezeu `n Trei Persoane,
Hristos, Dumnezeu adev\rat [i Om adev\rat; Fecioara Ma-
ria care na[te r\m=n=nd Fecioar\, `nainte, `n timpul [i dup\
z\mislirea Lui feciorelnic\; bog\]ia s\racului, nebunia `n-
]eleptului, [i, `n sf=r[it, posibilitatea m=ntuirii prin boal\ [i
moarte. De aceea Eliafaz din Temaan `l `ntreab\ pe Iov:
„Este oare cinstit pentru `n]elept s\ r\spund\ cu cuvinte
u[uratice…?” (Iov 15, 2).

~n acest domeniu al bolii [i al mor]ii [i chiar atunci c=nd
este abordat cu o g=ndire religioas\, omul poate fi `n[elat de
diavol care `i inspir\ o specula]ie tenden]ioas\, care-l va
`ntoarce de la „calea cea dreapt\”. ~n special se afl\ aici
cazul no]iunii de pedeaps\ pe care omul o ia `n sens literal,
„pentru c\ litera ucide, iar duhul face viu” (II Corinteni 3, 6),
cu totul incompatibil\ cu m\rturisirea c\ Dumnezeu este
Dragoste des\v=r[it\ [i Atotmilostiv, Care nu vrea moartea
p\c\tosului „ci ca p\c\tosul s\ se `ntoarc\ de la calea sa [i
s\ fie viu” (Iezechiel 33, 11). Acest diavol `l face s\ uite c\
omul sufer\ consecin]ele naturale ale propriilor fapte, ale
propriilor p\cate; el `l `mpiedic\ s\ `n]eleag\ c\, atunci
c=nd Dumnezeu spune despre pomul cuno[tin]ei binelui [i
r\ului: „~n ziua `n care vei m=nca din el, vei muri negre[it”
(Facerea 2, 17), El nu pronun]\ o sentin]\ la moarte, ci
avertizeaz\ ca un P\rinte iubitor c\ `n acest pom este
moarte, c\ acest pom este otrav\ amar\. Aceast\ reflec]ie
este mereu de actualitate `n lumea de azi `n care omul `l face
pe Dumnezeu responsabil de toate r\ut\]ile lui, de josniciile
lui, de toate r\zboaiele [i nu `n]elege c\ acest Dumnezeu al
dragostei este, dup\ cum spune P\rintele André Borrély,
„neputincios `n fa]a libert\]ii omului”, [i „se retrage pentru
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a ne l\sa s\ tr\im liber”2. Noi auzim adesea zic=ndu-se: „De
ce Dumnezeu `ng\duie toate acestea”? R\spunsul este sim-
plu: „Datorit\ respectului pentru libertatea noastr\, Dumne-
zeu `ng\duie r\ul, ce este totu[i, `n chip tainic, deja biruit”3.

~n specula]iile despre boal\ [i moarte, ca [i despre alte
subiecte, omul se `n[al\ de dou\ ori. El se `n[al\ pentru c\
nu cunoa[te dimensiunea Tainei, tocmai ceea ce este as-
cuns `n]elep]ilor [i c\rturarilor, a c\ror ochi s-au deschis
asupra realit\]ii trupe[ti (Facerea 3, 7), `nchiz=ndu-[i ochii
`n]elegerii duhovnice[ti. Omul se mai poate `n[ela pentru c\
este con[tient de aceast\ dimensiune tainic\, pe care el `n-
cearc\ s\ o p\trund\, f\r\ a `n]elege c\ orice revela]ie nu
poate s\ fie rodul unei g=ndiri omene[ti `nchis\ `n temni]a
str=mt\ a ra]iunii, care nu este de o m\sur\ cu realitatea
~mp\r\]iei lui Dumnezeu, ci poate s\ vin\ doar de la Dum-
nezeu, prin rug\ciune, f\c=ndu-ne transparen]i Cuv=ntului
[i deschiz=ndu-ne primirii Duhului Sf=nt.

Doar astfel, toate acestea sunt revelate celor mai mici,
celor care stau `n ascultare, care se las\ p\trun[i de lucra-
rea Cuv=ntului [i nu caut\ s\ `n]eleag\ pentru a crede. Re-
vela]ia nu poate s\ vin\ de la g=ndirea omeneasc\, de la re-
flec]ie, fie ea chiar teologic\. Aceasta r\sare sau se z\mis-
le[te `n chip ne[tiut `n taina inimii, `n „templul Duhului
Sf=nt” (I Corinteni 6, 19); ea vine ca o lumin\ care se aprinde
[i lumineaz\ omul, nu ca un element exterior, nou, ci din
interior, adic\ din cele mai dinl\untru ale fiin]ei. ~n acest
sens Sfin]ii P\rin]i au spus: „Dac\ te rogi e[ti teolog”. Este
ceea ce P\rintele Dumitru St\niloae nume[te „revela]ia supra-
natural\”4.

Aceasta ar trebui s\ fie baza metodologic\ a oric\rei re-
flec]ii asupra bolii [i mor]ii, ca apropiere de o tain\, ce este

2 André Borrély, Qui est près de Moi est près du feu, Desclée de Brouwer,
Paris, 1978, p. 143.

3 Olivier Clément, Questions sur l’homme, Stock, 1972, p. 205. 
4 Dumitru St\niloae, Le génie de l’Orthodoxie, Desclée de Brouwer, 1985,

p. 29.
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Taina ~mp\r\]iei [i ale c\rei cuvinte cheie ar trebui s\ fie
smerenia, ascultarea [i rug\ciunea.

Valoarea [i pericolele medicinei

Trebuie oare s\ minimaliz\m sau, cu [i mai mare con-
vingere, s\ respingem eforturile [i progresele [tiin]ei [i, `n
mod special, ale medicinei, `n `ncercarea de a `nvinge sufe-
rin]ele, bolile, neputin]ele de orice fel, pentru a ameliora con-
di]iile de via]\ ale fiin]ei create de Dumnezeu, pentru a
prelungi via]a omului [i pentru a diminua mortalitatea in-
fantil\? S\ ne aducem aminte c\ acum 150 sau 200 de ani
speran]a de via]\ medie nu dep\[ea 40 de ani [i mortali-
tatea infantil\ era mai mult de zece ori mai mare dec=t cea
pe care o avem `n zilele noastre. Cu g=ndirea noastr\ de acum
nu putem nici m\car s\ ne imagin\m toate acestea. Prin
munca lor, prin descoperiri, prin mai binele pe care-l aduc,
[tiin]ele particip\ la evolu]ia omului, la evolu]ia lumii [i
sunt prin aceasta co-creatoare. A respinge asemenea pro-
grese ar `nsemna s\ consider\m boala [i moartea ca pe-
deaps\ a lui Dumnezeu `mpotriva c\reia nu avem dreptul
s\ c\ut\m nici o solu]ie [i pe care trebuie s\ o accept\m cu
un spirit de mortificare, [i aceasta ne-ar face s\ c\dem `n
erezie sau chiar am putea spune, `n blasfemie. ~ncep=nd
cu momentul `n care cercet\torul accept\ s\ r\m=n\ `ntr-o
cale compatibil\ cu respectul valorilor credin]ei [i c=nd `m-
bun\t\]irea pe care el o propune omului [i lumii r\m=ne
`n duhul `nv\]\turii evanghelice [i c=nd se opre[te de la orice
cercetare sau folosire a rezultatelor acesteia care l-ar face
s\ intre pe t\r=mul p\catului, chiar a demonicului, el ac]io-
neaz\ efectiv ca un „`mpreun\-creator” al universului [i `n-
so]e[te `n chip benefic pe om spre eshaton, `ndulcind ur-
m\rile p\catului. 

Medicul, con[tient de adev\rata natur\ a slujirii sale, a
preo]iei sale, de[i acest termen a c\zut ast\zi `n desue-
tudine [i chiar `n ridicol, se poart\ ca un frate iubitor, ca
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un slujitor al fratelui `n suferin]\, nec\ut=nd slava sa, ci vin-
decarea aproapelui, t\m\duirea suferin]elor fizice [i morale.
Aici este vorba de a fi `n conformitate deplin\ cu voia lui
Dumnezeu, cu `nv\]\tura evanghelic\; lucrarea sa devine
lucrarea Bisericii, s\v=r[ind „taina fratelui”. Trebuie s\
l\rgim aceast\ no]iune a „tainei fratelui” la to]i cei care, sub
o form\ sau alta, sunt l=ng\ cel bolnav, fie c\ sunt membri
ai echipei de `ngrijire, la toate nivelele, fie c\ sunt din fa-
milie, din anturaj sau, `n chip deosebit, p\rintele duhov-
nicesc, to]i cei `n care se s\l\[luie[te Doctorul Sufletelor [i,
astfel, vom vedea importan]a acestora `n terapie, dar [i `n
toat\ munca de asisten]\ de pe parcursul bolii. 

Descoperirile [tiin]ifice care au permis progrese `nsem-
nate `n `n]elegerea, `n deslu[irea [i `n cele din urm\, `n
tratarea a numeroase boli, nu pot fi puse sub semnul `n-
treb\rii, nici `n sensul validit\]ii [i nici `n cel al utilit\]ii.
Descoperirile fiziologice care permit analizarea func]ion\rii
normale a organelor [i `n]elegerea disfunc]iilor, permit tra-
tarea patologiei acestora; cuno[tin]ele din microbiologie [i
din virusologie ne dau posibilitatea s\ trat\m actualmente
boli infec]ioase care alt\dat\ erau mortale; progresele `n
cunoa[terea bolilor metabolismului, a bolilor glandelor en-
docrine, descoperirile din imunologie, din oncologie [i mai
recent din genetic\ continu\ s\ fac\ s\ evolueze s\n\tatea
[i bun\starea oamenilor. S-ar putea alc\tui un catalog im-
presionant al acestor progrese, s-ar putea scrie c\r]i `ntregi
despre acest subiect, dar nu despre aceasta ne-am propus s\
vorbim aici.

Trebuie totu[i s\ reamintim faptul c\, dac\ efectiv nu
putem s\ neg\m validitatea [i utilitatea a ceea ce s-ar putea
numi „revela]ia [tiin]ific\” sau, ca la P\rintele Dumitru
St\niloae „revela]ia natural\”5, care sunt coroborate prin
efectele lor ca [i revela]ia supranatural\ prin roadele ei,
nu trebuie totu[i s\ minimaliz\m sau s\ t\g\duim perico-
lele acestei „revela]ii [tiin]ifice”.

5 Dumitru St\niloae, op. cit., p. 29.




