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Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire.
(Luca II, 14)

Fraţi creştini,
Aşa cântau acum 2000 de ani îngerii în cor deasupra peşterii din marginea Vifleemului, unde s-a născut
cel necuprins de minte, Hristos Mântuitorul nostru. În
peştera săracă s-a născut din Fecioara Maria şi nu în
palate; înfăşat fiind în scutece, iar nu în mătăsuri. Iar naşterea i-a fost luminată de o stea mare, care s-a arătat la
Răsărit şi care a condus pe magi, ca să vină să I se închine. El, Împăratul cerului şi al pământului, S-a născut
în iesle pentru a se împlini prorociile cele de demult şi
pentru ca de acolo să aducă o învăţătură nouă şi să împace pe om cu Dumnezeu. Vă voiu spune acum despre
planul lui Dumnezeu în legătură cu mântuirea.
Fraţi creştini,
Dumnezeu, după ştiinţa Sa nemăsurată, a ştiut din
veci că Adam va călca porunca Lui, adică va mânca
din pomul cunoştinţei binelui şi al răului prin mijlocirea şarpelui, a diavolului şi la îndemnul femeii sale,
Eva. Dumnezeu, tare şi puternic, prin nemărginita Sa
bunătate, pentru că a ştiut de căderea lui Adam, a hotărât din veci planul de mântuire, prin Unul-Născut
Fiul Său. De aceea, îndată după cădere, lui Adam i s-a
arătat Dumnezeu şi, pe lângă cuvintele de blestem, a
spus şi vorbe mângâitoare, zicând şarpelui: Vrăjmăşie
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voiu pune între tine şarpe şi între tine femeie, între seminţia
ta şi seminţia ei. Şi din femeie se va naşte acela, care va
sdrobi capul tău. Dumnezeu însă încă înainte de a fi lumea a căutat calea prin care să se mântuiască neamul
omenesc, cel căzut în păcat. Făptuirea păcătoasă a lui
Adam a trecut, prin moştenire, la toţi oamenii. Deoarece omul a fost prea păcătos şi nu se putea ridica până la Dumnezeu, acesta a dorit să împace omenirea şi
s-o aducă iarăşi în starea de nevinovăţie şi graţie de
dinainte de cădere. De aceea s-a gândit ca din Sf. Treime Fiul lui Dumnezeu să ia chipul omului şi ca om
adevărat şi Dumnezeu adevărat să sufere patimile de
bună voie şi prin moartea crucii şi prin înviere să îndrepte pe omul cel căzut, prin păcat. Din astă pricină
Dumnezeu a făgăduit celor dintâi oameni că din femeie se va naşte cel ce va sdrobi puterea diavolului. Tatăl ceresc a pregătit această venire a Mântuitorului,
vestind poporului ales al lui Israil prin profeţi că la plinirea vremii, adică după trecerea de la 5508 ani se va
naşte Hristos Domnul. Şi-a ales poporul, sortindu-i să
trăiască după legile Sale, cele cuprinse în Sf. Scriptură
a Vechiului Testament. Apoi profeţii au prezis precis
că se va naşte Hristos în peştera din oraşul Vifleem,
din Fecioara Maria, din sămânţa lui David, după cum
a vestit şi îngerul Domnului: Iată îngerul Domnului s-a
arătat păstorilor înconjurat fiind de slava lui Dumnezeu şi le-a spus: Nu vă temeţi căci iată vă aduc o veste bună.
Astăzi s-a născut în cetatea lui David un Mântuitor, care
este Hristos Domnul. Iar El s-a unit cu oastea îngerească
cântând în cor: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între oameni bună voire.
Fraţi creştini,
Astăzi deci pentru noi este bucurie mare, pentru că
ni s-a născut Hristos Mântuitorul. Naşterea Domnului

este pentru creştini cea mai mare sărbătoare, pentru
că de n-ar fi naşterea, n-ar fi nici învierea. Pentru noi
oamenii S-a născut acum 2000 de ani în mare umilinţă
Domnul Hristos, pentru a ne aduce mântuirea din
gheara celui Rău, adică a diavolului şi a ne împăca cu
Dumnezeu. S-a născut în ieslea dobitoacelor, înfăţat
fiind în scutece, pentru a ne arăta că mărirea, strălucirea şi belşugul, n-au preţ la Dumnezeu, ci numai umilinţa, curăţenia şi sărăcia. Acestea sunt adevăratele
virtuţi ale bunului creştin; – căci însuşi Domnul ne
spune: Cel ce se înălţa pe sine se va umili, iar cel ce se smereşte
se va înălţa. Domnul nostru Iisus Hristos s-a coborât pe
pământ pentru ca să ne aducă lumina şi dragostea
Evangheliei celei noi şi pentru a ne scăpa de robia păcatului şi a ne zămisli ca fiii dragostei Lui. Mare minune este deci, o fraţilor, naşterea fără de sămânţă a Mântuitorului din trupul fecioresc al Sfintei Fecioare. Minune nepătrunsă de mintea omenească. A ne ruga lui
Dumnezeu este o datorie creştinească, şi o poruncă a
bisericii, dar a căuta să pricepem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi ca să dobândim moştenirea firească,
să câştigăm împărăţia cerului, e cea mai frumoasă şi
mai lăudabilă încercare a fiecărui bun creştin. Să ne
ducem acum cu mintea la cei dintâi creştini de aproape
2000 de ani în urmă. Cu câtă bucurie şi cu câtă dragoste
şi curăţenie sufletească vor fi serbat ei această zi mare.
Şi cu drept cuvânt. Mai aproape de timpul Mântuitorului era mai mult duh creştinesc, mai multă frăţie,
mai multă dragoste. Creştinii nu aveau biserici, iar de
frica păgânilor, persecutorii şi schingiuitorii lor, se închinau lui Dumnezeu în viziuni şi peşteri. Câtă deosebire între creştinii de pe acele vremuri şi creştinii de
astăzi. Noi vedem de toate şi totuşi mulţi nu aduc cum
se cuvine laude şi mulţumire aceluia care ne ţine, şi
care este slăvit în ceruri de către îngeri, şi căruia trebuie
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şi noi înşişi să ne închinăm Să-l slăvim. Oare pacea şi
bună voirea între oameni, pe care a propovăduit-o Domnul Hristos şi au cântat-o îngerii la naşterea Lui, este
cu adevărat între noi!? Câţi trăim în pace şi armonie?
Câţi aducem laude lui Dumnezeu şi urmăm poruncile
Lui? De aproape 2000 de ani, dumnezeiasca învăţătură
se predică în cele patru colţuri ale lumii şi e ascultată
de mulţi, dar de foarte puţini tradusă în fapte. Căci:
Nu auzitorii legii sunt drepţi înaintea lui Dumnezeu,
ci cei care plinesc legea, aceea se vor îndrepta. Dacă
omenirea ar trăi cu adevărat după învăţătura Evangheliei, dacă ar fi dragoste între noi şi s-ar da fiecăruia
dreptul său, atunci n-ar fi atâtea bătăi, certuri, judecăţi
şi omoruri între oameni. Atunci ar fi cu adevărat ceea
ce cântau îngerii, adică pace şi bună voire. Pe Hristos,
Cel din ceruri pogorât din mijlocul nostru, cu ce-l întâmpinăm noi creştini astăzi? Cu dovada iubirii de
aproapele şi cu rodul faptelor bune sau mai degrabă
ne fălim cu bătăi, cu mâncăruri şi băuturi!? Slujim sufletul şi-l hrănim sau suntem robi trupului?! Cred că
mai degrabă trupului.
Fraţi creştini,
Să nu ne amăgim cu desmierdările deşarte şi înşelătoare ale acestei lumi şi să nu ne împietrim inima la
durerea aproapelui şi la facerea faptelor celor bune.
Astăzi, în marea zi a Naşterii Domnului să ne trezim
din somnul păcatelor şi să venim la cunoştinţa cea adevărată şi să mergem pe calea luminată de steaua de la
Naşterea Domnului şi de lumina lui Hristos. Să alergăm şi noi astăzi cu daruri, întocmai ca magii, la picioarele Domnului Iisus. Să urmăm cuvintele sfinte ale
Mântuitorului şi ale îngerilor şi să cântăm dimpreună
cu ei: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace,
între oameni bună voire şi să-l rugăm zicând: Doamne,

pogoară în sufletele noastre amorţite o rază din duhul înţelepciunii şi al temerii de tine, pentru a ne putea proslăvi şi
lăuda în viaţă, prin fapte bune şi plăcute Ţie. Amin.
Predică rostită ca licenţiat în teologie
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PANEGIRIC LA BOTEZUL DOMNULUI
Iubiţi creştini,
Printre praznicele care ne umplu sufletele de bucurie şi mângâiere duhovnicească este prăznuirea Botezului Mântuitorului Hristos, pe care l-a primit Domnul
de la Ioan la râul Iordanului, serbat astăzi de toată creştinătatea dreptmăritoare. În primele veacuri creştine
această sărbătoare se mai chema Epifania, sau Arătarea
Domnului la Iordan, adică începutul vieţii şi activităţii
sale publice pentru mântuirea neamului omenesc. Şi
fiindcă arătarea Domnului nostru Iisus Hristos la apa
Iordanului este, totodată, şi botezarea Lui la râul Iordanului, numirea de Arătarea Domnului a rămas numai bisericească şi se păstrează în cărţile de cult până
în ziua de astăzi, iar poporul nostru s-a îndătinat a da
acestui praznic luminat numele de Botezul Domnului. Despre aceasta, cu îngăduinţa dumneavoastră, vă
voiu vorbi astăzi.
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Iubiţi creştini,
Trecuseră 30 de ani de când o stea mare şi luminoasă strălucise pe cer ca semn de nădejde şi de iertare,
la vremea când cei 3 Magi veniseră din cele mai depărtate ţări ale Răsăritului, călăuziţi de această lumină
cerească spre a se închina noului împărat, născut în iesle
şi înfăşat în scutecele sărăciei şi ale umilinţei. În acest
răstimp al arătării Mântuitorului la Iordan şi începerea
propovăduirii Evangheliei, în pustiul Iordanului vieţuia
un profet, ultimul dintre profeţii Vechiului Testament,
Sfântul Ioan Botezătorul. Era însărcinat de Dumnezeu

să pregătească sufletele pentru venirea lui Mesia şi
Împărăţia Mesianică. El striga: Pocăiţi-vă că s-a apropiat
împărăţia cerurilor. Este acela de care a grăit prorocul
Isaia: Glasul celui ce strigă în pustie, gătiţi calea Domnului! Netede faceţi cărările Lui. (Mat. III, 2-3) Eu vă botez pe
voi cu apă spre pocăinţă, iar Cel care vine după mine este
mai tare decât mine şi eu nu-s vrednic să-i duc nici încălţămintea Lui. Acela vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
(Mat. III, 11)
Aceasta e deosebirea între Creator şi creatură. De
şase luni de zile aştepta Ioan arătarea lui Mesia la apa
Iordanului şi începerea operei sale de mântuire. Ştia
că misiunea lui se va încheia atunci când va arăta poporului Iudeu pe Iisus Hristos, Mântuitorul, cel aşteptat, întemeietorul împărăţiei lui Dumnezeu. Primise
de la Domnul înştiinţarea că Mântuitorul va fi descoperit printr-un semn minunat. Peste care vei vedea Duhul
pogorându-se şi rămânând peste el, acesta este care botează
cu Duh Sfânt şi cu foc. (Ioan I, 33) În aceste împrejurări
vine Iisus din Galileia la Iordan către Ioan spre a fi botezat de acesta. (Mat. III, 13) Botezătorul Ioan, văzând
pe Domnul Iisus Hristos sosind la el, a zis celor de faţă:
Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. (Ioan
I, 29) Acesta este despre care am zis că va boteza cu Duh
Sfânt şi cu foc. Ioan, când îl vede, se simte mişcat şi
umilit în faţa Stăpânului şi Mântuitorului: Eu am trebuinţă să fiu botezat de tine şi tu vii la mine? Răspunzând
Iisus a zis către dânsul: Lasă acum, Ioane, căci aşa se cuvine să plinim toată dreptatea. (Mat. III, 14 şi 15)
Dreptatea pentru Domnul Iisus, născut sub lege,
era de a asculta şi a împlini toate prescripţiunile: tăiere
împrejur, aducere la templu şi botezul lui în apa Iordanului de către Ioan Botezătorul, cum singur zicea:
Eu n-am venit să stric legea ci s-o plinesc. Ioan boteza la Iordan cu botezul pocăinţei, însă Domnul Iisus Hristos
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nu s-a botezat cu botezul pocăinţei, fiindcă era fără de
păcat: Cine mă va dovedi pe mine de păcat. (Ioan VIII, 46)
De asemenea, n-avea nevoie a primi Duhul Sfânt ca
noi, că de la duh venise. S-a botezat şi pentru a se face
cunoscut poporului şi la toată suflarea omenească, spălând omenirea în chip tainic în apele Iordanului. Se
pregăteşte apoi s-o curăţească şi s-o mântuiască de păcat prin scump sângele său. Căci a venit Fiul Omului să
caute şi să mântuiască. În ochii săi botezul este închipuirea
sau pregătirea de moarte. Prin botezul lui în apa Iordanului, de către Ioan, primeşte misiunea de răscumpărător al
întregului neam omenesc. De asemenea pentru a-i da
botezului, pe care avea să-l primească toţi oamenii,
înălţimea de taină, încuviinţează a se boteza El mai întâi în apa Iordanului. După acesta, Botezătorul Ioan se
supune şi botează pe Domnul Iisus Hristos la apa Iordanului. Şi deodată, când a ieşit din apă, cerurile s-au
deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât ca un porumbel peste El şi glas din cer s-a auzit zicând: Acesta
este Fiul meu cel iubit întru carele bine am voit. (Mat. III, 17)
Acest glas, care a fost al lui Dumnezeu Tatăl, s-a auzit
destul de bine, atât de Ioan, cât şi de toţi care atunci
erau la apa Iordanului.
Botezul Domnului are o deosebită însemnătate,
căci la Iordan ni s-au înfăţişat în chip sărbătoresc toate
cele trei feţe ale Sfintei Treimi. Dumnezeu l-a mărturisit pe Fiul său, iar Fiul era în apa Iordanului, venit să
se jertfească pentru păcatele lumii, în vreme ce Duhul
Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel. Aceasta mărturiseşte şi Biserica în stihuirea IV de la Litie: Botezatu-s-a
Hristos şi a ieşit din apă şi a ridicat prin sine lumea. Şi s-a
văzut deschizându-se cerurile, care Adam le-a închis lui şi
celor împreună cu dânsul şi Duhul a mărturisit Dumnezeirea;
că celui asemenea i-a venit şi glas din cer. Că de acolo este
mărturisit Mântuitorul sufletelor noastre. Aceasta este

minunea cea mare şi cerească, cu o însemnătate duhovnicească bine determinată. Raza luminoasă, care a
venit din cer, însemnează unirea strânsă între Dumnezeu Tatăl şi Fiul său cel iubit, Mântuitorul nostru. Raza
înseamnă şi sfântul Duh, care vine în mod tainic, nevăzut, peste toţi oamenii, primitori ai botezului, iar
glasul din cer este a lui Dumnezeu Tatăl, care-l mărturiseşte pe Fiul său şi-l face cunoscut oamenilor. Sfântul
Duh a luat înfăţişare de porumbel, pentru că această
pasăre este chipul curăţeniei, al blândeţii şi iubirii.
Glasul lui Dumnezeu Tatăl dovedeşte lui Ioan şi celor
de faţă, ca şi nouă, cei ce ne-am mântuit, că Iisus Hristos este adevăratul Mântuitor al lumii, care ne-a renăscut prin baia naşterii Sfântului, cum zice Sfântul
Pavel la Tit. II, 11-13: Iar când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu, nu din
lucrurile cele întru dreptate care am făcut noi, ci după a Lui
milă ne-a mântuit pe noi prin baia celei de a doua naşteri şi
a înnoirii Duhului Sfânt, pe carele l-a vărsat îndestul; peste
noi prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru.
Botezul Domnului este sărbătoare măreaţă, praznic luminat, începătorul mântuirii noastre, prin care
noi toţi ne-am unit prin botez, devenind fraţi şi fii ai
aceluiaşi Părinte, cum auzim în Stihira I şi Stihira III
de la Laude: Lumină din lumină a strălucit nouă Hristos
Mântuitorul lumii, cel ce s-a arătat Dumnezeu. Acestuia,
popoarele să ne închinăm. Lumina cea adevărată s-a arătat
şi tuturor luminare se dăruieşte. Botează-Se Hristos cu noi,
cel ce este mai presus de toată curăţia. Pune sfinţenie în apă
şi sufletelor această curăţie se face. Pământesc lucru cel ce
se arată şi mai presus de ceruri cel ce se cunoaşte. Prin baie
este mântuirea, prin apă Duhul, prin afundare suirea noastră
la Dumnezeu se face. Minunate sunt lucrurile tale Doamne,
slavă Ţie. S-a botezat Domnul în apa Iordanului astăzi,
în această dimineaţă; nu pentru El, ci pentru noi, că tot

Osteneli
sacerdotale

25

Pr. Ilie
Ilisei

26

omul se naşte cu păcatul neascultării al lui Adam, iar
numai Domnul Iisus a fost fără de păcat, şi deci orice
om trebuie să se nască din apă şi din duh, ca să intre
întru împărăţia cerurilor. De nu se va naşte cineva din
apă şi din Duh, nu poate intra întru împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan III, 5) Aceasta o vedem foarte frumos redată
la Stihira a treia. Astăzi făcătorul cerului şi al pământului
vine cu trup la Iordan, Botez cerând cel fără de păcat, ca să
curăţească lumea de înşelăciunea vrăjmaşului.… Acestuia
să-i strigăm: Cel ce te-a arătat Dumnezeul nostru slavă Ţie.
De asemenea botezul spală păcatele făcute până la botez
şi primim prin el harul Sfântului Duh spre reînnoirea
noastră. Acesta este darul şi taina minunată dăruită
astăzi prin Botezul Domnului la apa Iordanului.
Acesta este botezul nostru cel nou, al dreptcredincioşilor creştini, spre deosebire de botezul lui Ioan, care
era de curăţire, cum el însuşi zice: Eu vă botez pe voi cu
apă spre pocăinţă” (Mat. III, 11), iară cela care vine după
mine mai tare decât mine este, căruia nu-i sunt vrednic a-i
ţine încălţămintele, acesta vă va boteza cu Duhul Sfânt,
(Mat. III, 13 şi 15) El a venit la botez ca cel ce poartă păcatele lumii, ca să spele fiinţa păcătoasă a oamenilor
pe care o luase asupra Sa prin baia botezului. Aceasta
este cea dintâi lucrare a Lui de iubire către noi oamenii.
Însuşi Dumnezeu ne spune că: aşa a iubit Dumnezeu lumea ca şi pe Fiul său l-a dat preţ de răscumpărare pentru
mulţi. (Ioan III, 16) Adică pentru cei ce vor crede în El.
Iubiţi creştini,
Scena aceasta a Botezului Domnului, care este taina
răscumpărării noastre, se va repeta până la sfârşitul veacurilor, iar apa sfinţită de Domnul Iisus Hristos, astăzi,
la Iordan, a devenit taina renaşterii noastre şi botezul
cu apă e unit cu botezul cu Duhul Sfânt. În amintirea
acestui praznic luminat în fiecare an ne ducem la râu

sau în altă parte ca să sfinţim apele spre folosul nostru
sufletesc. Apele se sfinţesc astăzi prin însuşi Botezul
Domnului şi prin venirea Sfântului Duh, cum se spune
în rugăciunea de sfinţire a apelor. Împărate al tuturor
încă a te boteza în Iordan de mâna robului ai suferit. Ca sfinţind firea apelor, să ne faci nouă cale de renaştere de a doua
cea prin apă şi prin duh şi ne întorci pe noi la mântuirea cea
dintâi. Ale cărei taine prăznuind ne rugăm să ne trimiţi darul milostivirii Tale… Această apă sfinţită la Botezul
Domnului ne este nouă, fraţilor spre sfinţenie şi spre
curăţirea sufletului şi a trupului în toate zilele vieţii
noastre.
Iubiţi creştini,
Astăzi când s-a arătat oamenilor Sfânta Treime la
apa Iordanului şi apele s-au sfinţit prin atingerea Mântuitorului şi când glasul Domnului peste ape strigă:
Veniţi toţi de luaţi duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii,
duhul temerii de Dumnezeu, al lui Hristos celui ce s-a arătat,
să-L rugăm pe Dumnezeu să se coboare în sufletul nostru, să ne dea înţelegere şi înţelepciune sfântă şi har
spre împlinirea voii şi poruncilor lui. În această zi împărăţia cerurilor ni s-a deschis prin venirea Mântuitorului la râul Iordanului, iar prin taina Sfântului Botez
ne împăcăm iarăşi cu Dumnezeu şi ne facem fiii Lui
prin baia de renaştere şi reînnoirea Sfântului Duh. (Timotei III, 5) Este uşa de intrare în biserică, fără de care nu
este mântuire. Primim o haină. S-o păstrăm neîntinată,
cum zice Sfântul Apostol Pavel: Dezbrăcaţi-vă de omul
cel vechi să vă îmbrăcaţi în cel nou, făcut după chipul lui
Dumnezeu, în dreptatea şi sfinţenia adevărului. (Ef. IV, 24)
Urmaţi deci pilda lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi. (Ef.
V, 1) Datoria noastră este ca astăzi, când Mântuitorul
s-a arătat la Iordan, să ne purtăm în viaţă întru frica
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Iubiţi creştini,
Să rugăm pe Dumnezeu ca Duhul Domnului, care
s-a pogorât astăzi peste Fiul lui Dumnezeu la râul Iordanului, să ni-l trimită în inima şi gândul nostru, să ne
curăţească trupul de patimile şi poftele cele ucigătoare,
iar cugetele de gândurile cele rele şi viclene. Să nu uităm nici o clipă că noi suntem călători în această lume,
unde trebuie să ne pregătim pentru intrarea în patria
cea cerească. Să trezim sufletul nostru din calea fărădelegilor, aducându-i aminte de moarte, că mai devreme sau mai târziu ne va chema Domnul să dăm
socoteală de faptele noastre şi atunci numai cele bune
vor fi martori la judecata veşnică. Suflete, suflete al meu,
deşteaptă-te dar, vezi, sfârşitul se apropie… zice Triodul.
Să facem fapte vrednice de pocăinţă, ca să se milostivească şi spre noi Dumnezeu, cel ce este spre toţi bun.
Biserica noastră să fie neîncăpătoare, nu numai astăzi,
ci totdeauna, prin participarea dumneavoastră la slujba
bisericească. Puneţi la inimă cuvintele Sfântului Ioan
Botezătorul, căci pomul care nu face roade se taie şi pe foc
se aruncă. Faceţi milostenie cu cel în suferinţă şi nevoire
ori de ce neam ar fi, iar în ziua judecăţii vom primi răsplata cununii cereşti.
Şi acum, încheind, să spunem: Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, unul născut, carele eşti în sânul
Tatălui Dumnezeul adevărat, izvorul vieţii şi al nemuririi,
lumina cea adevărat luminează gândul nostru cu Duhul
tău cel sfânt şi ne primeşte pe noi care aducem ţie slavă şi
bună mulţumită pentru toate binefacerile Tale spre noi,
spre slava Sfântului Tău nume în veci – Amin.

CAPITOLUL I
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I. Raporturile medicinii cu diversele religii
(istoric)
Religia a avut tot timpul preponderenţă înaintea
tuturora operelor de ocrotire şi medicină socială, cum
spunea Plutarh: Dacă vei cutreiera pământul, vei afla oraşe
fără ziduri, fără rege şi fără cultură, dar, popor fără Dumnezeu, fără rugăciuni şi fără sacrificii n-a văzut încă nimeni.
Deci preoţii oricărei religii pot să îmbrace învăţăturile
medicale în haina ritului respectiv şi să fie de folos păstoriţilor lor, tot aşa de mult trupeşte, pe cât îi înalţă sufleteşte. La început, Religia şi Medicina s-au confundat,
căci ştiinţa era una singură. Pytagora declară că iubirea
ştiinţei este inseparabilă de iubirea umanităţii, iar Hyppocrate zice că Medicina este un sacerdoţiu umanitar. Astăzi, cu toată deosebirea lor prin formă şi mijloacele de
care se servesc, Religia şi Medicina se confundă, prin
scopul pe care-l urmăresc: O viaţă mai lungă, mai tihnită,
mai fericită1.
1. Începuturile medico-religioase şi servitorii ei
Bordeau a spus că există o medicină populară, care s-a
născut odată cu omul – Instinctul, căci fiecare din noi este
creatura lui Dumnezeu. Chiar de la început, în preistorie, preoţii au fost sfătuitori, în toate nevoile, nenorocirile şi boalele. Istoria ne spune apoi că Orfeu îmblânzea
1

Dr. V. Gomoiu, op. cit.
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fiarele prin cântecul său şi vindeca oamenii prin proprietăţile magice ale unor plante. Când s-au grupat oamenii în
societăţi, s-a născut şi religia ca un instrument de stăpânire şi de conducere. Aşa la indieni, în Veda s-a interzis consumul de carne, care periclita sănătatea. La
hinduşi, boalele erau considerate ca pedeapsă Dumnezeiască şi numai preoţii puteau să fie mijlocitori între
zei şi bolnavi. Ei administrau însă şi oarecare medicamente. De asemenea la iranieni, puţina brumă de medicină empirică era în mâna preoţilor, sau a magilor.
Şi la asirieni, babilonieni, chaldeeni medicina era pe
seama preoţilor care vindeau multe feluri de băuturi
pentru boli. Este evident că de la început religia, cu misticismul ei, a servit enorm ca să impună oamenilor anumite
norme de conduită, dar, nu este mai puţin adevărat că acolo
unde religia a fost rău înţeleasă, ea a constituit un serios obstacol în calea programului2.
2. Legăturile medico-religioase la egipteni
Religia egiptenilor este considerată ca o legislaţie
sanitară şi deci igiena şi medicina acelei epoci emană direct
din sacerdoţiu. De la început medicina a fost exercitată
de preoţi. Ei au cules observaţiuni de ordin medical
asupra bolnavilor, pe care le înscriau în registre speciale
numite Embria. Aceste registre se ţineau în temple, care
erau şi un fel de şcoli medicale şi dispensare, unde se
dădeau şi consultaţii medicale. Apoi s-a alcătuit un fel
de cod medical, pe care Herodot l-a numit Cartea Sacră. Preoţii se ocupau cu igiena şi cu medicina în genere. Preceptele medicale erau considerate ca dogme.
Altă medicină, decât aceea dictată de preoţi, n-a existat. De asemenea autopsia cadavrelor şi îmbălsămarea
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lor se făceau sub auspiciile religiei. Medicina acelui
timp a fost numită şi medicina ieratică3.
3. Legăturile medico-religioase la evrei
Religia mozaică întemeiată de Moise cuprinde
preceptele de ordin moral, civil şi ceremonial. Religia
se preocupa şi de perfecţionarea organizaţiei sanitare.
Preceptele sanitare îmbrăcau haina religioasă. Aici
mai mult ca oriunde religia dictează în toate şi în cele
ale medicului. Preoţii sunt adevăraţii medici. Cultul a
reglementat prin legi mai ales mâncărurile şi curăţirile.
De asemenea legea oprea cu desăvârşire consumul
cărnii de animale moarte de boală. Medicina legală
ocupa un loc de frunte la evrei. Preoţii erau puşi să consulte pe cei bolnavi de lepră şi să se pronunţe asupra
boalei, sau sănătăţii lor. Moise a dat descris destul de
exact multe boli şi le-a şi combătut prin mijloace igienice. Izolarea bolnavilor, care aveau boli contagioase,
a fost fixată de asemenea de legea mozaică. Toate preceptele religiei mozaice sunt ordonate în numele lui
Dumnezeu, deci elementele sanitare pe care le cuprinde
constituie Igiena religioasă. Pentru menţinerea, păstrarea
şi întărirea sănătăţii curăţenia în toate a fost condiţiunea
neapărată. Curăţenia corporală era icoana curăţeniei
miresei şi simbolul inocenţei. Orice necurăţire se putea şterge prin jertfe în faţa altarului de către preoţi4.
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4. Legăturile medico-religioase la greci şi romani
a) la greci
Cu toate că la început medicina şi igiena erau separate de religie, mai târziu grecii au consacrat medicinii
3

Constantinescu, Istoria antică, Bucureşti, 1927.
I. Onciu, Arheologia biblică, Cernăuţi, 1885, pp. 143-146 şi
452-456.
4
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un zeu, pe Apollon. El avea un fiu, Esculap, considerat creatorul medicinii şi o fiică Hygia care simbolizează şi astăzi sănătatea, Hygiena. Preoţii acelei vremi
au fost cei care au înfiinţat gimnazii, în care, pe lângă
religie, se învăţau şi preceptele medicale. Hyppocrat
numeşte medicina un sacerdoţiu umanitar şi recomandă medicului să aibă iubire pentru oameni, iubire pentru
adevăr şi respect pentru tot ce merită5.
b) la romani
Ca şi la greci şi la romani medicina era deosebită
de religie.
Preoţii nu aveau nici o legătură cu medicina, se limitau la oficiere. Totuşi, este de amintit că atâta timp cât
romanii au fost stăpâniţi de puterea credinţei, oricât de imperfectă era religia lor, şi oricât păcătuia aşezarea societăţii
lor în clase de patricieni şi plebei ei au ajuns să stăpânească
lumea. De îndată ce s-a rupt frâul religiei şi s-a pierdut puterea credinţei, romanii s-au lăsat pradă acelor vicii care au
adus căderea Imperiului Roman.6
5. Legăturile medico-religioase la mahomedani
Ca şi în celelalte religii, Mahomed a îmbrăcat preceptele sanitare în haina religiei şi le-a impus ca dogme.
Organizaţia lor ca stat are bază religioasă. Coranul lui
Mahomed se ocupă cu multe chestiuni sanitare. Curăţenia corporală era prima grijă a lui Mahomed şi de
aceea a trecut-o şi în Coran. De asemenea el a reglementat regimul alimentar7.
5
6
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Gomoiu, op. cit., pp. 19-23.
Gomoiu, op. cit., pp. 23-26.
Gomoiu, op. cit., p. 26.

6. Legăturile medicinii cu creştinismul
Mântuitorul Hristos a întruchipat cel mai bine cele
două apostolate, religia şi medicina. Zis-a Îngerul către Iosif: Şi vei chema numele lui Iisus, căci El va mântui
poporul său de păcatele sale. (Mat. 1, 2) Toate vindecările
minunate pe care le-a săvârşit Mântuitorul îl arată mai
iscusit decât orice medic. Untdelemnul şi Sântul Mir
au fost întrebuinţate ca mijloc de vindecare. Sub influenţa creştinismului s-au înfiinţat orfelinate, aziluri şi
dispensare, unde erau aduşi cei bolnavi. Sfântul Vasile
a fondat astfel de așezăminte, cunoscute cu numele de
Vasiliada. Biserica creştină are cele mai mari merite în
răspândirea ştiinţei şi a medicinii în lume. Apostolul
Pavel şi Sfinţii Părinţi au fost cei mai mari învăţaţi ai
timpului. Chiar Apostolul Luca a fost medic în Antiohia. Preoţii au rămas în tot timpul singurii slujitori ai
progresului şi chiar ai medicinii. Păstoria sufletească
chiar a fost comparată cu medicina. Preotul, ca şi medicul, trebuie să cunoască sufletul păstoriţilor, după
cum medicul se cere a avea informaţii despre starea
sănătăţii pacientului ca să-şi poată da seama de suferinţa bolnavului.
Cercetarea, îmbărbătarea şi mângâierea celor bolnavi
este una din cele mai nobile şi cele mai înalte misiuni preoţeşti şi rezolvarea ei conştiincioasă şi pricepută nu numai că
măreşte valoarea păstorului de suflete înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, dar chiar este şi izvor al încrederii şi dragostei către dânsul a păstoriţilor. Astfel toată cealaltă activitate pastorală devine mai fecundă, mai afectată spre virtute
şi mai plăcută lui Dumnezeu.8
Preoţii de-acum ca şi cei de pe timpul Mântuitorului trebuie să lucreze în legătură cu medicii pentru înfiinţarea de spitale, sanatorii şi farmacii săteşti. Preoţii
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Dr. D. Irimiev, Pimenica ortodoxă, partea a II-a, p. 220, Cernăuţi, 1929.
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sunt aceia care pot ajuta prin predici şi cateheze medicul în combaterea boalelor molipsitoare şi lumeşti şi
mai ales a viciilor prin care se propagă acestea. Însă
nu toţi preoţii îşi fac datoria pe acest teren, cum zice şi
Dr. Stanca în Neamul Românesc p. 21: Trebuie ca preoţii
să depună mai multă muncă pentru combaterea tuberculozei,
alcoolismului şi a boalelor lumeşti şi să nu lăsăm pe copii,
pe cei tineri, în prada viciului şi a boalelor, de existenţa cărora părinţii, şcoala şi biserica nu vor să ia cunoştinţă.
Poate că e prea aspră constatarea aceasta, dar ne
pare bine când se face apel la ajutorul Bisericii. Se recunoaşte, prin aceasta, Bisericii capacitatea moralizatoare şi tămăduitoare prin mijloacele ei salutare şi prin
puterea Sfântului Spirit. Preoţii sunt aceia care pot colabora pentru vindecarea sufletelor şi a trupurilor.
Toţi au nevoie de mângâierile Bisericii. Toţi suntem
chemaţi să-i dăm concursul, s-o sprijinim şi s-o apărăm. Slujitorii altarului vor oferi prin aceasta cea mai
frumoasă pildă de adevărat apostolat, demonstrând
că sunt vrednici urmaşi ai Mântuitorului Hristos. Preoţii au vocaţia de a fi şi buni medici, întregind fericit
misiunea lor.

2. Cum poate interveni preotul în operele de
ocrotire şi medicină socială
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Sfânta Scriptură zice: Ochi au fost orbilor şi picior
şchiopilor, eu am fost tată neputincioşilor şi am ajutat orfanului care nu avea ajutor (Iov). Preotul este acela care
vine cel mai mult în contact cu membrii societăţii. Binecuvântează şi sfinţeşte naşterea şi leagănul, botezul
şi nunta, patul suferinţei şi sicriul. În toate aceste ocaziuni, preotul e chemat să apeleze la preceptele sanitare
îmbrăcate în veşmântul religiei.

a) La naştere, după primele ajutoare date pruncului nou născut şi lehuzei, moaşa sau tatăl pruncului se
prezintă la preot şi-i vesteşte naşterea. Atunci acesta
face molifta de curăţire. Cu apă sfinţită se stropeşte aşternutul lehuzei, pruncul şi camera naşterii. Dacă sfinţirea apei se săvârşeşte acasă la lăuză e cu mult mai
bine, căci atunci preotul poate să verifice condiţiile
naşterii şi în lipsa medicului şi a moaşei diplomate. Se
impune să constate igiena camerei, unde a avut loc
naşterea şi de asemenea cea a patului. Va observa şi va
da sfaturile necesare. Cu prilejul moliftei de curăţire preotul va cerceta dacă copilul nu prezintă băşici pe palme
sau pe tălpi, ceea ce-ar reprezenta semne de infecţie sifilitică. Într-un asemenea caz pruncul nu poate fi alăptat decât numai de mama lui. Va semnala situaţia medicului pentru tratarea afecţiunii mamei şi copilului.
Va urmări să vadă dacă ochii copilului sunt curaţi şi
va recomanda să se pună pe faţa internă a pleoapelor
zeamă de lămâie. Va sfătui ca buricul să fie uns cu alcool
curat şi apoi cu grăsime şi să fie legat cu o pânză curată şi
bine fiartă. Va mai sfătui lehuza ca în primele 2-3 zile
să se hrănească cu mâncăruri uşoare; să stea 8-10 zile
în pat, iar copilului să nu-i dea să sugă primele 24 de
ore. De cumva plânge atunci să-l liniştească cu puţină
apă călduţă cu zahăr.
Astfel prin sfaturile şi îndemnurile sale preotul
poate îndepărta primejdia unor afecţiuni chiar cauzatoare de moarte şi preveni posibile infecţii, fiind de folos
societăţii. Acolo unde domneşte sărăcia lucie o poate
alina prin stimularea milosteniei comunităţii. De asemenea, e dator a întreprinde diligenţe pentru ajutorarea celor nevoiaşi şi la institute şi comitete sanitare9.
9

Gomoiu, op. cit., pp. 60-64.
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b) Botezul. A doua ocaziune când preotul vine în
contact cu noul născut şi deci cu credincioşii este botezul. Botezul trebuie să se oficieze la biserică, cum de altfel se şi face. În schimb Sfânta Cuminecătură ar fi bine
să aibă loc la casa pruncului, căci aşa preotul ar cunoaşte
starea mamei şi a casei sale. La ungerea copilului cu
Sfântul Mir spre tămăduirea sufletului şi a trupului se vede
dacă s-a vindecat ombilicul, de nu, va îndemna să se
facă tratamentul mai departe10.
c) A treia ocazie în care preotul poate să observe
starea mamei şi a copilului este îmbisericirea, sau aducerea lui la biserică pentru facerea moliftei şi apoi închinarea lui la toate icoanele. Şi cu acest prilej preotul
va întreba de starea lehuzei şi a copilului. Apoi va da
recomandările şi sfaturile necesare. Dacă i se va părea
ceva suspect, va trimite mama cu copilul la medic.
d) Căldăruşa cu aghiazmă, sau rebotezarea caselor
la întâi al fiecărei luni, e un moment binevenit pentru
examinarea sanitară. De aceea ar fi bine ca acolo unde
a dispărut să fie reintrodusă, însă preotul să nu facă
abuz şi să nu dea impresia credincioşilor că el caută
un mijloc de câştig. De aceea trebuie ca preotul să nu
ia bani, iar de unde primeşte să dea celor sărmani şi
astfel îşi va câştiga preţuire în faţa păstoriţilor săi, iar
cuvântul şi sfatul lui îşi vor avea efectul dorit. Cu această
ocazie se pot cerceta toate lucrurile, locurile, toate ungherele, sfătuind pretutindeni pentru îndreptare şi
curăţenie. Va urmări cum mănâncă şi ce mănâncă credincioşii săi. De asemenea va descoperi dacă este cineva
bolnav. În cazul în care e vorba de o afecţiune uşoară îi
va da sfaturile necesare, iar dacă are vreo boală molipsitoare va călăuzi pentru izolare şi dezinfecţie şi apoi
10

Gomoiu, op.cit., p.64 bis.

va anunţa la timp medicul. Va solicita curăţirea fântânei şi sterilizarea acesteia11.
e) Preotul trebuie să sfătuiască pre credincioşi ca
să se spovedească şi să se împărtăşească toţi în săptămâna mare. Răufăcătorii să fie convinşi să-şi mărturisească singuri păcatele, chiar autorităţilor, întru pocăinţă. Se impune să se acorde o atenţie specială celor
care ocolesc spovedania. La nevoie să fie îndrumaţi la
medic. De asemenea s-ar putea descoperi raporturile
contra naturii, ştiind că preotul nu poate nimic divulga.
Deci, o persoană într-o asemenea situaţie ar putea primi
cu plăcere sfaturile lui şi îndemnurile sale bune. Tot
preotul este acela care, prin sfaturi şi ameninţări de
pedeapsă din partea lui Dumnezeu, ar putea înlătura
avorturile, care azi sunt la modă12.
f) Un alt moment când preotul vine în atingere cu
păstoriţii este căsătoria. Ar fi bine chiar să se ceară certificate de sănătate de la cei ce se căsătoresc. La cununia religioasă mirii să facă în aşa fel încât să nu bea din
acelaşi pahar în prezenţa publicului, ci numai în prezenţa naşilor, iar cu această ocazie să dea toate poveţele necesare pentru întemeierea familiei. După opt
zile ar trebui să se săvârşească molifta de curăţire şi aici
s-ar putea da multe sfaturi, îndrumări şi recomandări
şi chiar ar prezenta precepte sanitare13. De asemenea
preotul poate să-i determine pe credincioşi să-şi sfinţească locuinţele. Preotul observă cum a fost proiectată
casa şi cum arată în tot cuprinsul său. Va da îndrumările igienice şi sfaturile necesare pentru ca locuirea să
nu dăuneze sănătăţii14.
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