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BOALA _ MIJLOC DE STRAMUTARE iN
vE$NlclE*

* Catehezi Einuti la Sflnn Ministire Simonos Peuas, in

07.02.1983.

lnfrinarea gi, in general, asceza sunt o chinuire 9i o stri-

care a organismului nostru, dar ele se intrupeazi, prind

trup ;i oase, mai cu seami in vieEuirea monahali, care im-

presoari via;a noastri, ca si ne suimutim in vesnicie'

in esen$, aceasti viali este un pod pe care treci

pe malul celilalt, acolo unde te agteapti Dumnezeu,
'ca 

sL-L ve"i,,fa1i citre fa1i" (l Cor. 13, 12). in citeva

minute de lupti gi dupi cAteva mici pitimiri in aceasti

viati, ai deschise inaintea ta, vii ;i cu Putere, toate visele

tale, toate doririle tale. ingfaci cu purere viaga vesnici si

toate doririle Duhului Pentru tine, dar 9i propriile tale

doriri dupi viala duhovniceasci ;i ve;nici.

Dar uebuie si treci podul acestei viqi. Un mijloc

pentru aJ trece este asceza multi, infrinarea, robirea

irupului (y' 1 Cor. 9, 27), cate, adeseori, imbolnivesc

organismul ;i il fac mai pufn rezistent la condiliile vielii'
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Un al doilea mijloc sunt bolile peste care dim in
calea noastri si de care suferim. Ele pot fi o binecu-
vinrare, adici si vini de la Dumnezeu, dar pot 6 si ur-
marea greselilor gi a neatenliilor noastre. De exemplu,
stai in curent si ricqti. Nu esti atent la alimentagie gi
te imbolnivesti. Toate acestea, cind le pui inaintea lui
Dumnezeu, in sensul de a I le incredinga Lui, se trans-
formi de indati intr-un instrument al lui Dumnezeu.
Adici omul le smulge din cugetarea trupeasci si le pune
in miinile lui Dumnezeu.

Odati, un rizboinic, care in cariera sa militari.
omorise mulgi oameni, a ajuns in fala unei biserici gi
a fost impresionat de icoane si de pacea care domnea
acolo. Atunci, a vrut si-I dea ceva lui Dumnezeu. Ce
si-I dea? Pentru ci nu avea nimic altceva, I-a dat arma
gi sabia lui, cu care omorise atigia oameni. in cele din
urmi, aceasti fapti a fost preludiul vieEii lui urmitoa-
re: s-a fr.cut monah. Ceva aseminitor sunt si bolile
noastre si orice fel de dificultate intAmpinim, chiar si
greselile noastre.

Stridania de a depisi;i de a birui durerea, strici,
ciunea si moartea este insi. printre cele mai mari si
mai tragice experienle pe care le avem. E mai bine ca
cineva sI moari, decir si lupre ca sa nu moari. E mai
bine sd imbritigeze durerea, decit si vrea si nu-l doari
nimic. Mai bine si putrezeasci de mii de ori intr-un
mormint, dec6.t si vrea si depiseasci chinurile inimii
gi ale trupului.

Cu toate acestea, din cauza neputinpi omenqti, Bise-
rica a folosit intotdeatrna iconomia, si de aceea numeroase

BOALA N,IIJLOC DE STRAMUTARF, iN VEIN1CIE

rinduieli bisericegti gi monahale se refed la boli'' Aces-

re randuieli stabilesc cind si mergem noi, monahii, la

medic, daci putem si. ne viziti.m tatil sau mama atunci

cind sunt bolnavi, daci Putem merge la inmormAnta-

rea lor, precum ;i alte situalii aseminitoare.

Pirinlii Bisericii s-au ocuPat de toate acestea ca si ofe-

re o solulie neputingei 9i neorinduielii noastre omenqti,

nurind speranla ci, poate-poate, ne va cuprinde din-

tr-odati, cindva, dumnezeiasca rivni, iar inima noastri

va simii ci este l:cutl pentru altceva, nu pentru acexti

striciciune gi pentru acest iad al zbuciumului morfii' Ei

s-au ocuPat de toate acestea, Poate-Poate duhul nostru

simli candva ci a fost insuflat 9i ne-a fost dat prin-

tr-o lucrare personali a Sfintului Duh (r/ Fac' 2,7), iar

aunci il va trii Pe Cel asemenea lui, pe Sftntul Duh, 9i

va inceta si. se mai amestece cu tot ceea ce este material,

cu tot ce este cenusi, cu tot ce este condamnat la ine-

xisrenli. pentru ci toate vor pieri.

Tot ceea ce tr5.im aici, toate cele de care ne bucurim, tot

ceea c€ gustim, pini 9i cele mai duhovnicegti desfftlri 9i

triiri ale noastre vor pieri acolo sus. Un singur lucru nu va

inceta: iubirea penuu Dumnezeu (t' I Cor. 13, 8)' Chiar

gi cele mai inalte triiri ale noastre, cele mai mirege vederi

I Canoaneb apottolice 69; 'Ilmotei al Alexandriei, inttebai lO;

Sflnnrl Vasile crl Mate, Regulik mai 55,4-5, PG 31' 1049' 1052:

P Gautier, ,,1-e Tlpikon de la Theotokos Ev€ryltis" ,26' 28, 4\, REB

40 (1982), pp. 69, 87 P Gautier, ,,Ir Tnikon de la Th€otokos

K6charit6m€n€", 4, 57 , 55, REB 43 (1985), v. 329-339' pp- 39 ' 107;

P Gautier, ,,k Tlpikon du Christ Sauveur Pantocrator", REB 32

(1974), v. 379-396, 498-503.
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si descoperiri dumnezeiesti pe care le avem seamini cu
un soare pictat pe o bucati de hirtie, in comparatie cu
legitura personali. cu Dumnezeu si cu deslitarea de El.

Cind cerurile vor fi adunate gi vor pieri, pentru a
fi create cerurile noi (t' Evr. I, lI-12; 2 ptr. f, f:),
unde vor mai fi triirile noastre duhovnicqti, desfitirile
noastre duhovnicegti, bucuriile noastre? Singurul lucru
care rimine in existenla noastrj. este strimutarea, zi si
noapte, a inimii noastre in cealalti via1i. Aceste stri_
mutiri zilnice in cealalti viali fac ca cealalti viagi sd
fie a noastrd, si astfel ajungem cucerirorii ei, si rru ne
temem, nici nu ne tulburim ci o vom pierde.

intr-un anume fel, ceru.l este pus cu dreptate la dispo-
z\ia omului luptitor si, impreund. cu cerul, ii este pus la
dispozilie tot ceea ce mai existi: soarele care lumineazi
cerul si sfinEii aflagi in cer. Toate sunt ale noasrre, toate
pentru noi au lost {icute! Pentru noi a fost Iicut intregul
univers, cosmosul! Toate cite se afi in miri, in mun1i,
in adincuri, in ceruri, pe care nici micar nu le stim! Nici
nu am auzit de ele, nici nu avem vreo legituri cu ele, nici
gtiinla.nu_le cunoaste, ci mereu si mereu le descoperi.
Cite alte lumi inci neexplorate vor mai fi existAnil pe

toate acestea Dumnezeu le-a ftcut pentru noi si le-a creat
lnci inainte de a 6 noi zidifi, numai gi numai ca si le fim
stipAni atunci cind vom veni la via1i, si 6m impiraEii
lor, iar ele si fie ale noastre. Toate au fost {lcute ientru
noi, dar cu atAt mai mult cele din Ceruril

Pentru cine au fost sfin1ii rinduigi si triiasci? De ce
Dumnezeu a iconomisit astfel lucrurile, incAt si ne pre_
meargi. profetd Zaharia, Sftntu1 Ignatie, Sflntul Godor

BOALA' IVIIJI-OC DE STRAMU'TARE IN VE$NICIE

Stratilat, Marele Antonie, Marele Atanasie, Sllntul Ma-
xim ;i toli ceilalli sfinEi? Penuu noil Noi suntem sti-
pinii piminrului ;i ai cerului! in acest fel, Dumnezeu

desivlr;egte neincetat trupul Lui, in care ne-a pus ;i Pe
noi ca midulare. 1ga cum, aici, ne bucurim de lucrul
miinilor noastre, tot a;a si ne bucuri.m gi de toate cele

pe care le-a ficut Dumnezeu sus, in Cer, pentru noi.

in fiecare zi ii mulgumim lui Dumnezeu la Dumne-
zeiasca Liturghie pentru marea Lui binefacere, fiindci
pentru noi i-a licut cunoscu;i pe strlmogi, pe pirinli,
pe patriarhi, pe profe!, pe apostoli, pe propoviduitori,
pe binevestitori, pe martiri, pe pustnici, pe asceli. Toli
aceftia au fost pregitili pentru mine, pentru rine, pen-

tru noi, intinalii, picitogii, oamenii de nimic 9i tru-
pqti, pe care Dumnezeu ne preschimbi in ceea ce este

El insugi. De-am putea si vedem prin aceasti prismi
fiecare intimplare a vielii noastre omenetti, chiar gi bo-
lile noastre! De-am vedea chiar gi cea mai intristitoare
intimplare ca pe o pomenire a lui Dumnezeu!

Astizi il priznuim pe profetul Zaharia. A;a cum

numele lui inseamni ,,pomenirea lui Dumnezeu", tot
aga gi pentru noi toate si fie o amintire a impiriliei
lui Dumnezeu. Daci nu vom trii in acest fel, noi vom
fi miluili de Dumnezeu, dar viala noastri va rimine
nemiluiti. Tiiind insi a;a, simfm ce existi cu adevirat,
nu numai in jurul nostru, ci 9i deasupra noastri.
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cAUZELE BouLoR sbltu sFINTILoRT

Bolile se datotazd, citeodati unor cauze sufletegti

sau sunt toane ale sufletului, ca si auagem atengia ce-

lorlalli 9i si ne dea importanEi: De exemplu, surit bol-
nav gi cer de ia fratele meu un medicamen! dar el uiti
si mi-l aduci. Atunci se ivegte lnliuntnrl meu o lmpo-
rivire puternici, degi a9 fi purut si-i spun: ,,Frate, ai

uitat si-mi aduci medicamentul!' Dar eu nu accept si-i
spun cwa 9i, din cauza lmpotrivirii liuntrice, mi se face

gi mai riu. S-ar putea ca tensiunea si-mi scad5, si mi
doari capul sau stomacul sau inima, Atunci Staregul va

6 nwoit si mi viziteze la chilie, frafi si-mi aduci min-
carea acolo, toati ministirea sl mL vizitezn,

Desigur, nu contest ci oristi 9i boli trupegti reale.

S-ar putea, de exemplu, si ai cancer la cap gi si te doa-

ri capul. Dar 9i cancerul depinde, tn mare misuri, de

atitudinea ta fagi de via;i. De.obicei, se lmbolnivesc de

" Caehezi,tinuti la Sftns Chinovie ,,Bunavestirc a Maicii Dorn-
nului", ln 17.1f.i983.
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cancer cei care sunt melancolici, angoasari, care au un
substrat liuntric bolnivicios. A;a cum, dacd vedegi un
copac uscindu-se, vi veli da seama ci i s-a uscat fie rj.-
di^cina, fie miduva, rot asa se intAmpli gi cu omul. Aga
a fhcut Dumnezeu lucrurile. Tlupul moare incet-incet
atunci cAnd sufletul nu triiqte dupi Duh.

CAnd sufetul se imbolnivqte, se imbolniveste si
trupul, se intineazi si trupul. Asa cum, daci faci o can-
greni la mini, medicii gi-o vor tiia, pentru ci, altfel,
cangrena se va rispindi in intregul organism, tot asa
transmite si sufetul cangrenele lui trupului. Dar nu
Purem si tiiem sufletul, si-l scoatem din trup, pentru
ci atunci trupul va muri. Prin urmare, cind sufletul
este chinuit de dureri, duce si intregul trup la striciciu_
ne . Aceasta este moattea.

Pe lingi acestea, trupul, ,,omul din afari.., se distru-
ge ;i din alte motive, se vzrazi, din cauza luptelor du_
hovnicesti, din cauza postului gi a privegherii 6cute cu
judecati. Atunci insi, dupi cum spune Apostolul pavel,

,,omul liuntric se innoieste din zi in zI" (2 Cor. 4, 16).
De exemplu, nem6.ncarea a distrus trupul piringilor. De
multe ori au ajuns s5. nu mai poati umbla, dar acestea
sunt stiri duhovnicesti, gi nu stiri egopate sau nebunesti.

De asemenea, se poate ca sfin1ii si se imbolniveas-
ci nu numai din cauza luptelor duhovnicegd, ci gi de
cancer sau de alte boli, si si moari. Aceasta pentru ci
,,sllnt" nu inseamni ci nu a fbcut gregeli in via$. Toli
facem gregeli si nu suntem atenli. Se po"a. ." ".o-si nu aibi probleme acute, dar il chinuie cele vechi.
Se poate ca cineva care este indilerent in privinga lui

i_

i

CAUZELE BOLILOR, BOLILE SFINTILOR

Dumnezeu si triiasci zi de zi in minciuni gi in in;elare
gi si spuni liniltit ci nu a omorit sau ci. nu a 6cut
aduher. Sfintul, daci a spus chiar;i o singuri minciu-
ni, o va plAnge intreaga via1l, pentru ci gtie ci tatil
minciunii este diavolul (cf. In. 8, 44). Atunci cancerul
il va curiga cu totul pe sftnt, pentru ci ,,tot omul este

mincinos", dupi cum spune Scriptura (Ps. 115,2). Dar
oare oamenii lui Dumnezeu, Avraam, Iosif cel preafru-
mos, Iosif, logodnicul Mariei - despre care rugS.ciunea

impdratului Manase al Iudeii' spune ci ,.nu au picatu-
it" - oare nu au picituit gi ei? Avraam nu a picituit?
Sigur ci a picituit, gi totugi a fost numit strimo; al lui
Hristos. David nu a picituit? Toli stim ci a plcituit, ;i
totu;i a fost numit prieten al lui Dumnezeu si a ajuns o

preinchipuire a lui Hristos. Dar despre acestia spunem
ci ,,nu au picituit", in raport cu ceilalli oameni, a ciror
viagi este afi,rndati in picat. Adici, de multe ori cind
vorbim despre sfingenie avem concepgii lumegti ;i abso-

lutizim lucrurile. Sfinlenia insi. este altceva, inseamni
c6.t Dumnezeu primim inliuntrul nostru, citi comu-
niune 9i legituri avem cu El. ,\adar, nu inseamni ci
sfin;ii nu se imbolnivesc. $i sfin1ii au suferit de boli in-
grozitoare. Unii au avut hidropici, cum a lost Cuviosul
Veniamin', si nu mai puteau si iasi pe uga chiliei. Algii
gi-au pierdut min;ile, precum Sfintul Chiril Fileotul3.

I Cititi la Pavecernila Mare.
2 Eoerghetinos 20,l, (in lb. greac.i) vol. 3, Arena,20Ol7, p. 244.

' Viald li inadfit ih Cuuiosuhi Cbiril Filcotal, c. 638 9.u.,
(ed.) M. Laggis, Atena, 1987, pp. 308 9.u.
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Cu toate acestea, erau oameni plini de sfintrenie. Dum-
nezeu ingiduie toate acestea ca si. existe diversitate, si
nu fie monotonie, ci desivirsire. Iov a gregit cind 9i-a
blestemat ziua nasterii din cauza suferin;elor pe care le
avea (cf Iov 3, I s. u.), dar apoi a ajuns la desivir;ire si

a rimas preinchipuire a lui Hristos, Cel ce a pitimit gi

a inviat, Care le-a pierdut pe toate, dar le-a redobAndit.
Toate aceste exemple ne arati ci suferingele sunt ne-

cesare si pentru sfin1i, mai ales suferingele grele. Bolile
sfingilor insi sunt o binecuventare, deoarece fac si co-
boare binecuvintirile lui Dumnezeu. Cind un bolnav
rabdi boala pentru Hristos, pentru impirigia cerurilor,
atunci binecuvAntirile lui Dumnezeu cad pe pim6.nt ca

o ploaie. Folosesc verbul ,,rabdi" (SnopdveL), pentru ci
exprimi asteptarea lui Dumnezeu. Sfhntul rabdi boala

pentru Dumnezeu, iar atunci, chiar daci. nu poate si se

roage - intrucit, bolnav 6ind, are puteri scizute -, rib-
darea lui flne locul rugiciunii, si astfel se abandoneazi
cu totul in miinile lui Dumnezeua, iar atunci Dumne-
zeu, pentru ci esie mai bogat decit orice bogitas, di
mult mai mulr decdr in orice alra siruaJie.

it ceea ce privegte indeosebi cancerul, acesta nu este

o boali apiruti in vremea noastri. Astizi am identificat,
pur si simplu, acest fel de boali, in timp ce, in ffecut,
multe boli se poate si fi fost forme de cancer. Pe arunci,
spuneau despre un sllnt ci suferi de fiere sau de stomac,
frri ca astizi si stim daci acea boal5. nu cumva era o for-
mi de cancer. Sfingii n-au frcut nici radiografii, nici nu

a Sfhntul Isaac Sirul, Cuuinte dscetice 34.
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s-au zbS.rut si-si scape viaga. Si-au conrinuar asceza si asa

au putut si triiascd pini la sflrgit intru sfin1enie"

Prin urmare, cind spunem ci boala se datoreazi mai
ales bolilor sufletesti, nu inseamn;. ci bolnavul este in-
totdeauna un pi.citos. S-ar putea sd. se afle pe calea sfin-

leniei. Tiebuie insi. si cunoastem realiratea, penrru a

ne putea conduce corect pe noi insine. Daci incalci, de

exemplu, oricare dintre poruncile Domnului, vei cidea
in melancolie, in insingurare, vei avea dureri de cap, de

miini, de picioare, de miruntaie, n-o si-gi mai pogi tiri
picioarele, vei fi vliguit.

Cele mai multe dintre vliguieli sunt rezultatul stirilor
sufletqti provenite din incilcarea poruncilor dumneze-
iegti. Si luim un exemplu. Sunt monah gi primesc vestea

ci la veni marna mea si imi spun: ,,Niciodati nu m-am
gindir la ea. Cum de s-a rrezit tocmai acum si vini?" in
cele din urmi, mama n-o si. vini., pentru ci a nins in sat.

Cind aflu, nu pot si zimbesc, cu toate ci am spus ci
nu vreau si vini. Cum se intimpli aceasta? Se intnmph,
pentru ci tnleuntrul meu se afli patima, iubirea mea pen-
tru mama. A&ci nu inseamni ci, intrucAt am o intenlie
buni, am si reugir si ajung numaidecit gi desdvar;ir.

Existi insi si oameni care se imbolnivesc mai usor.
Mai ales cei care vor si fie iubigi nu mor niciodati de
moarte bund. Mai existi 9i algii, care caurd un rispuns
sau o inlelegere din partea anturajului sau care au di-
ferite dorinle. Viala lor e un chin. Asa cum suferi cind
stai pe cuie, tot aqa suferi qi sufletul lor.

Fiecare om cu doringe este un om nefericit. De
exemplu, fata nemiritati care vrea sd se m5.rite, bitrinul
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