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Ortodoxia românească a fost binecuvântată, în veacul trecut,
cu numeroase personalități religioase, adevărate icoane ale cre-
dinței, smereniei și iubirii și, prin aceasta, ale sfințeniei creștine.
Cuvintele lor, împărtășite ucenicilor și pelerinilor sau consemnate
în scris, constituie, pentru creștinul tot mai frământat al vremuri-
lor contemporane, adevărate puncte cardinale, în haos. Într-o
lume tot mai zbuciumată, în care omul caută răspunsuri existențiale
la problemele sale tot mai numeroase și tot mai adânci, cuvântul
acestor Părinți duhovnicești, de Dumnezeu purtători, aduc sufle-
telor și lumii liniște și pace, mângâiere și alinare.

Chiar și în legătură cu pandemia Covid-19, găsim în scrierile
lor nu doar sfaturi și îndemnuri duhovnicești profunde, ci ade-
vărate profeții pentru prezent și pentru vremurile ce vor veni. Pen-
tru cei care se vor hrăni cu ele, acestea le vor adăpa „foamea și
setea” de Dumnezeu și le vor da sens și împlinire duhovnicească.

Am cules unele dintre aceste cuvinte, spre încurajare, la vreme
de necaz și încercare. Părinții duhovnicești români evocați sunt:
Părintele Arsenie Boca, Părintele Sofian Boghiu, Părintele Teofil
Părăian și Părintele Justin Pârvu. Criteriul ordinii în care i-am
menționat în paginile ce urmează este cel al anului mutării lor la
ceruri, adică al nașterii lor la viața cea veșnică, împreună cu Hris-
tos Domnul, în lumina Sa cea necreată și în iubirea Lui cea infinită. 

„Dumnezeu este dorul [i foamea noastră, nu lumea 
aceasta” — Părintele  Arsenie Boca

Părintele Arsenie Boca (1910-1989), al cărui dosar de canonizare
se află, în prezent, în proces de evaluare, este, în mod indubitabil,



23Lumea în stare de pandemie — r\spunsuri teologice la situa]ii actuale 

unul dintre cei mai importanți duhovnici pe care i-a avut Orto-
doxia românească în secolul trecut. 

La Mănăstirile Sâmbăta de Sus și Prislop, cel care a fost supra-
numit „Sfântul Ardealului” a povățuit duhovnicește, prin cuvânt
și faptă, prin har și prin artă, mulțimi de credincioși însetați să dea
vieții lor un sens spiritual profund. Unele dintre cuvintele și sfatu-
rile sale au fost publicate, în forme mai mult sau mai puțin exacte,
încât și în cazul său se potrivește o zicere a Sfântului Paisie Aghi-
oritul, care considera că un mare dușman i-a fost, în viață, popu-
laritatea, faptul de a fi cunoscut și cercetat și, uneori, interpetat în
moduri diferite.

Învățătura duhovnicului român, în forma ei deplină, profun-
zimile ei morale și culmile ei duhovnicești se desprind, cu deose-
bită claritate, din volumul Scrieri inedite, recent apărut la editura
Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Devei și Hunedoarei, Editura
Charisma, Deva, 2019.

Volumul sintetizează concepția de viață duhovnicească, pe
care Părintele Arsenie și-a împropriat-o, la modul desăvârșit, și pe
care o recomanda creștinilor. Cunoștințele teologice înalte se îm-

bină cu experiențe duhovnicești profunde, integrate într-un dialog
cu știința și având ca scop fundamental apropierea de Dumnezeu,
prin angajarea într-o viață creștină autentică.

În vremuri asemenea celor pe care le parcurgem în aceste zile,
de neliniște și teamă, de suferință și boală, precum și de luptă îm-

potriva pandemiei de Covid-19, cuvintele duhovnicului român
pot fi considerate un prilej de adâncă meditație asupra istoriei lu-
mii și a propriei noastre vieții, cu urcușurile, dar și căderile ei, în
speranța întoarcerii la Dumnezeu, Cel ce este Calea, Adevărul și Viața
(Ioan 14, 6).

Declinul moral al lumii — cauză a bolilor [i suferin]elor

Omul a fost creat din iubirea infinită a lui Dumnezeu. Vocația
primită de el, prin creație, a fost aceea de a dobândi asemănarea
cu Părintele său Ceresc, spre îndumnezeire sau fericire veșnică. 

Păcatul, însă, a constituit, așa cum însăși denumirea sa gre-
cească (amartia) o spune, greșirea sau ratarea țintei. De atunci, lu-
mea și sufletul omului sunt frământate și tulburate, neputându-și
găsi liniștea și odihna decât acolo de unde au căzut: iubirea lui
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Dumnezeu. Iar păcatul primilor oameni este actualizat de fiecare
dintre noi, prin păcatele personale. Acestea, precum spunea și Pă-
rintele Arsenie, constituie „răstignirea nedreaptă a lui Iisus”1. 

Păcatul este considerat de Părintele Arsenie a fi „o conspirație,
un complot între om și diavol împotriva lui Dumnezeu”2, „o în-
frângere morală, posibil, în temeiul libertății cu care am fost înzes-
trați. El echivalează cu pierderea nemuririi, cu slăbirea chipului și
cu robia libertății”3. Repetarea și generalizarea păcatelor conduc
la robia patimilor, care devin, pentru omul căzut, o a doua natură, de
multe ori mai puternică decât cea bună, primă. Patimile „«colo-
rează» adevărul și strâmbă mersul rectiliniu al rațiunii, încovoind
sufletul dinspre Dumnezeu spre sine”4.

Declinul moral al lumii și al ființei umane, realizat prin păcat,
constituie cauza tuturor convulsiilor și crizelor economice, sociale și po-
litice la nivel global; precum și a încercărilor și necazurilor, a bolilor și
suferințelor din lume și din viața omului.

Prin Botez, considera Părintele Arsenie, Dumnezeu Se sălășu-
iește în sufletul omului, iar această prezență „crește, apoi se face
conștientă și se manifestă în viața noastră și pe măsura nevoinței,
pe măsura atârnării noastre întru totul de purtarea Lui de grijă”5. 

Prin urmare, din primele momente ale vieții conștiente, omul
se află în fața a două căi: „o cale largă, cât fața pământului întreg, și
altă cale, îngustă, cât o punte de lemn peste o apă foarte mare, pe
care mai nimeni nu trece”6. Atunci când viețuim înalt în plan spi-
ritual, „harul Duhului Sfânt desăvârșește viața noastră și Hristos
trăiește în noi până la totala asemănare. În cazul când libertatea
noastră ajunge roabă păcatelor, făptura cea nouă tânjește, nu se
arată, și omul acela se desăvârșește în rele, rămânând exclusiv om
al veacului acestuia, pieritor și fără mântuire”7.

Indiferent de mulțimea și gravitatea păcatelor săvârșite, în
profunzimile sale, sufletul uman păstrează dorul și foamea după

1  Părintele Arsenie Boca, Scrieri inedite, Editura Charisma, Deva, 2019, p. 37.
2  Ibidem, p. 257.
3  Ibidem, p. 211.
4  Ibidem, pp. 36-37.
5  Ibidem, p. 48.
6  Ibidem, p. 50.
7 Ibidem, p. 85.
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Dumnezeu8, nostalgia paradisului9. Hristos este comoara noastră10, iar
calea pe care trebuie să o urmeze omul și umanitatea este știința
îndumnezeirii11, prin ruperea legăturii cu păcatul și reîntoarcerea la
iubirea cea dintâi, Dumnezeu.

Referindu-se la tâlharul de pe cruce, considerat a fi primul ce-
tățean al raiului, iar pentru noi speranță de pocăință și de mântuire,
Părintele Arsenie Boca ne învață să nu deznădăjduim niciodată,
întrucât „dorul lui Dumnezeu după cel mai mare păcătos este mai
mare decât dorul celui mai mare sfânt după Dumnezeu”12.

Privind lăuntric lumea contemporană, duhovnicescul părinte
considera că „în vremea noastră, trebuie să propovăduim din nou
încreștinarea oamenilor”13. Prin aceasta, oamenii trebuie să redes-
copere concepția creștină de viață, care echivalează cu „angajarea
existențială în Adevăr. Adică să devii martor pe viață și pe moarte
al Adevărului”14. Aceasta este calea redobândirii sănătății fizice și
a tămăduirii spirituale.

Eliberându-se din legăturile păcatelor și ale patimilor, care
sunt izvoarele ultime ale suferințelor, durerilor, bolilor și morții,
creștinul Îi urmează lui Hristos, redobândindu-și sănătatea sufle-
tească, uneori chiar în ciuda neputințelor fizice. Și, astfel, își câștigă
fericirea veșnică – mântuirea.

„În Cruce, Dumnezeu a ascuns o taină: taina mântuirii 
fiecăruia” — Părintele Arsenie Boca

Omul a fost creat din iubire și spre îndumnezeire. Prin păcat,
însă, el s-a abătut de la calea pe care o avea de urmat și s-a înde-
părtat de Izvorul vieții sale – Dumnezeu-Iubire. Acesta, însă, ca un

Părinte Bun și Iubitor, cu o iubire rănită și răstignită, îl strigă, îl
cheamă și îl așteaptă să se întoarcă în dragostea Sa. 

8 Ibidem, p. 126.
9 Ibidem, p. 350.
10 Ibidem, p. 252.
11 Ibidem, p. 373.
12 Ibidem, p. 126.
13 Ibidem, p. 153.
14 Ibidem, p. 162.
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Modurile sau căile esențiale ale acestei întoarceri spre Dumne-
zeu, descrise de Părintele Arsenie Boca, sunt cele la care fac referire
Sfinții Părinți, în mod deosebit Sfântul Maxim Mărturisitorul: „a
Providenței, atrăgându-l prin mijloace pozitive, prin frumusețea
binelui”15, sau „a judecății, când omul se lenevește sau se slăvește
în deșert. Pe cât crește lenea sau scade osteneala de bunăvoie, pe
atât crește judecata cu necazurile”16.

Din marea Sa iubire, Dumnezeu vrea să ne împărtășească și
nouă binecuvântările Sale, sub forma darurilor, a reușitelor și a
bucuriilor, a momentelor de realizare și de împlinire. Însă atunci
când nu înțelegem acest lucru și considerăm că acestea se datorează
exclusiv eforturilor personale, El încearcă să ne reîntoarcă, prin
pocăință, la calea cea adevărată a mântuirii. Iar calea necesară este
cea a încercărilor, a necazurilor și a suferințelor. 

Părintele Arsenie Boca învață că viața creștină, ca urmare a lui
Hristos, spre deplina asemănare cu El, este o cale a crucii. „Nu este
altă cale de mântuire – spune el – de ispășire a păcatelor, decât ca-
lea crucii”17. Însă noi „căutăm pe toate cărările cum să scăpăm de
cruce, cum să ne strigăm nevinovăția, cum să ne ascundem păca-
tele și să strigăm în gura mare ce cruce grea avem de dus în căsă-
torie, dar ducem crucea târâș, și-am fi bucuroși să scăpăm de ea.
Noi facem de rușine Crucea lui Hristos, dar și Crucea lui Hristos
ne face de rușine pe noi”18.

Marele duhovnic distinge două categorii de încercări: necazu-
rile pentru Evanghelie și suferințele pentru păcate, pentru greșeli, vino-
vății și altele asemenea19. Cele dintâi, ale sfinților, necazurile pentru
virtute, sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu spre o și
mai bogată răsplătire a răbdării. Cele pentru păcate au ca scop cu-
rățirea de fărădelegi și întoarcerea pe calea vieții virtuoase. Părin-
tele Arsenie arată că nu Dumnezeu le trimite pe acestea, „ci
oamenii se bagă în bătaia lor, pentru că ies din poruncile lui Dum-

nezeu și legile firii”20. 

15 Ibidem, p. 386.
16 Ibidem, p. 386.
17 Ibidem, p. 46.
18 Ibidem, p. 46. 
19 Ibidem, p. 110.
20 Ibidem, p. 110.
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Școala suferinței sau școala crucii este o școala a lui Dumnezeu, pe
care o urmăm cu toții, însă unii cu drag, alții de nevoie, unii spre
îndreptare, alții spre și mai sporită răsplată. Încercările îl „readuc
pe om iarăși la calea lui Dumnezeu”21. Mai mult chiar, prin neca-
zuri, ni-L facem pe Dumnezeu Prieten22, căci „în cuptorul suferin-
ței de tot felul se curățește sufletul omenesc pentru Împărăția lui
Dumnezeu”23.

Cauza acestor încercări o constituie păcatul: sau, cum spunea
Părintele Arsenie, „Bate Dumnezeu păcatele să te lași de ele”24. În-
cercările „vin, pentru că trebuie să vină, fiindcă sunt chemate de
noi, cu relele ce le-am făcut. Iar când vine plata, noi ne facem că nu
știm de ce vine. Mai bine zi: Așa-mi trebuie!”25. De aici și sfatul
său: „rabdă ce ai, că pe dreptate ai!”26

Durata și intensitatea încercărilor prin care vom trece este pro-
porțională, pe de o parte, cu gravitatea greșelilor noastre: „greutatea
crucii atârnă la noi, de greutatea păcatelor făcute”27; iar pe de altă
parte, cu pocăința și smerenia de care dăm dovadă.

În plan spiritual, pătimirile sunt semne ale „milei lui Dumne-
zeu cu noi”28, „o nuia cu care Dumnezeu îți aduce aminte de păca-
tele tale pe care tu nu le-ai mărturisit”29, „unelte ale dreptății”30.

Pentru venirea lor în viața noastră, nu trebuie să ne revoltăm,
ci să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că ne-a oferit o șansă de
mântuire. Aceasta înseamnă, potrivit Părintelui Arsenie, să purtăm
această cruce pe umăr, dacă nu cu drag, măcar „din ordin moral”31.

Calea izbăvirii de suferință, a ușurării bolii, o constituie pocăința,
recunoașterea păcatelor noastre, părerea de rău pentru ele și lupta
de înlocuire a lor cu fapte de virtute, printr-o viața de asceză, în
ascultare de un părinte duhovnicesc. Sau, cum atât de frumos

21 Ibidem, p. 110. 
22 Ibidem, p. 46.
23 Ibidem, p. 46. 
24 Ibidem, p. 125.
25 Ibidem, p. 381.
26 Ibidem, p. 385.
27 Ibidem, p. 47.
28 Ibidem, p. 95.
29 Ibidem, p. 108.
30 Ibidem, p. 392.
31 Ibidem, p. 89. 
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spunea Părintele Arsenie: „Nu uitați, însă, că postul este poarta, iar
patrafirul este ușa”32. 

Cu privire la rugăciunea celui aflat în suferință și boală, Părin-
tele recomanda: „Ce nu primești, rugându-te, nu-ți folosește sau
încă nu poți păstra, deși știi că sunt bune. Cerem lucruri mari, dar
n-am făcut pe cele mici. Cerem vârfuri și n-avem consolidată baza.
De aceea, este bine să ne cam dăm seama cum stăm și de ce nu pri-
mim o sporire vizibilă. Dumnezeu știe de ce ne întârzie[...]”33.

Cu deosebită sensibilitate sufletească și discernământ spiritual,
în bucurie sau în suferință, părintele recomandă: „Să fiți cu dra-
goste către această îndrumare: purtați-vă de-așa fel între voi, ca să
odihniți pe Dumnezeu între voi. Pentru această grijă ce-o aveți voi
de odihnirea Lui, are și El grijă de voi, păzindu-vă de toată asu-
preala dinăuntru și dinafară și vă va ține nedespărțiți”34.

În toate, să avem convingerea, izvorâtă din pilda vieții Dom-

nului Hristos, că „după Răstignire, așteptăm o Înviere!”35.

„Suferin]a: o realitate, o problemă [i o taină” — 

Părintele Teofil Părăian

Părintele Teofil Părăian (1929-2009), duhovnic iubit al Mănăs-
tirii Brâncoveanu (Sâmbăta de Sus), din ținutul mirific al Făgăra-
șului, a fost numit omul bucuriei și duhovnicul tinerilor. Nevăzător
cu ochii, avea darul vederii în duh, sfătuind și odihnind pe cei iu-
bitori să afle și să urmeze un sens înalt în viața lor duhovnicească. 

Iubitor și cunoscător al scrierilor și al Părinților filocalici, și-a
conformat viața învățăturilor lor și, prin aceasta, a fost lumină
multor creștini, fiind iubit în mod deosebit de către tineri pentru
realismul și echilibrul sfaturilor date, izvorâte din preaplinul unei
inimi curate. De altfel, părintele spunea că, în inima sa, nu există ie-
șiri, ci numai intrări. Cine intră nu mai iese de acolo! 

Și-a purtat neputința cu nădejde în mila Domnului și cu bucurie.
Despre bucurie, părintele spunea că nu este o recomandare
creștină, un sfat pios biblic, ci o poruncă dumnezeiască și o datorie.

32 Ibidem, p. 90.
33 Ibidem, p. 196.
34 Ibidem, p. 261.
35 Ibidem, p. 47.
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O persoană se arată a fi cu adevărat creștină, dacă este „un om al
bucuriei”.

Sfaturile sale privind rolul încercărilor, al suferinței și al boli-
lor, în viața noastră, dar mai ales pilda vie pe care ne-a oferit-o,
constituie pentru noi „podoabe de gând”, cum îi plăcea Părintelui
Teofil să spună, „gânduri împodobitoare” pentru „cealaltă parte a
vieții noastre”. 

Părintele Teofil spunea că suferința este o realitate, o problemă și
o taină. „Încă din tinerețe”, mărturisea el, „mă întreb la ce servește
suferința și nu am găsit încă răspunsul potrivit. Am constatat că
pentru toată lumea, pentru cei care suferă și pentru cei care nu su-
feră, suferința este, în același timp, o realitate, o problemă și o taină.
Realitate, pentru că nu o putem evita; problemă, pentru că nimeni
nu a reușit să o rezolve, suferința rămâne taină36. 

Însă părintele nu le privea și nu le primea ca pe o fatalitate, ci
pozitiv, în scop mântuitor, adăugând că „suferința este o realitate
pe care avem dreptul să o evităm, dacă putem; o problemă pe care
avem dreptul să o rezolvăm, dacă ne stă în putință, dar trebuie să
ne plecăm în fața tainei și să folosim suferința care ne este dată
pentru progresul nostru spiritual”37.

Cauzele bolilor se înscriu în acest caracter de taină. Dacă pen-
tru cei păcătoși, ele sunt efecte ale păcatelor, în cazul celor drepți,
acestea constituie un examen al credinței. 

Credința creștină și Biserica, învață iubitul duhovnic, „nu vor
ca oamenii să sufere. În timpul slujbelor, noi ne rugăm pentru «un
sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și
răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem».
Biserica dorește ca credincioșii să-și ducă viața în liniște și pace, și
cât este posibil, să nu sufere”38.

Cu deosebit echilibru spiritual și discernământ duhovnicesc,
Părintele Teofil ne îndemna să nu căutăm și să nu cerem suferințe.
Și chiar și atunci când vin asupra noastră, pe lângă sfatul duhov-
nicului, să apelăm la iscusința medicilor. Era chiar foarte permisiv
față de homeopatie, acupunctură, bioenergie. 

36 Întâmpinări. Interviuri cu Părintele Teofil Părăian, realizate de Sabin Vodă,

Editura Sophia, București, 2000, p. 123.
37 Ibidem, p. 125.
38 Ibidem, p. 123.
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„Cei vechi – explica duhovnicul –, neștiind de cauze microbiene
ale bolilor, n-au făcut vreun fel de referire la felul acesta, așa cum
ar face astăzi omul modern, care știe că unele boli au drept cauză
agenți patogeni, agenți microbieni. Ceea ce știau cei vechi era doar
faptul că cel binecuvântat de Dumnezeu n-are de suportat, și dacă
suportă o boală, o suportă pentru că îngăduie aceasta Dumnezeu
cu vreun scop oarecare, cu vreun scop moral, dar, în cele mai multe
cazuri, boala se socotește ca urmare a păcatului, mai ales de pe
urma constatării că boala a venit în lume după sănătate, a venit în
lume după ce, mai întâi, omul a avut o sănătate deplină, și a venit
ca un fel de pedeapsă pentru căderea în păcat, deci boala este în
urma căderii în păcat”39. Cu o astfel de stare duhovnicească, „su-
ferința poate fi primită ca un dar, ca o îmbogățire”40.

Atitudinea față de suferință este cea care distinge un creștin
adevărat, pentru că două lucruri nu poate face un necreștin, spunea el:
să crească copii buni și să rabde suferința cu mulțumire. 

Pe lângă suferințele sau bolile trupești, există, în lume și în su-
fletul omului, nenumărate dureri sufletești, tristeți apăsătoare și multă
nefericire. Cauza generală a lor este îndepărtarea de Dumnezeu.
„Astăzi și oricând”, observa părintele, „există și oameni nefericiți
pentru că nu merg pe calea fericirii, pentru că nu realizează cele
care duc la fericire, pentru că nu se interesează de cele care ar pu-
tea să-i facă fericiți, pentru că așteaptă la lumea aceasta lucruri pe
care nu le poate da lumea aceasta. Lumea dă ce are ea, iar Dumne-
zeu dă lucruri mai presus de ceea ce caută oamenii în lumea aceasta
și, dacă nu cauți fericirea pe calea fericirii, sigur că ajungi la nemul-
țumire, ajungi la zbucium, ajungi la neîmpliniri, te simți apăsat, te
simți oprimat”41. 

Calea izbăvirii, atât din suferințele fizice, cât și din frământările
morale, o constituie întoarcerea la Dumnezeu. „Te apropii de
Dumnezeu – spunea părintele –, scapi de deznădejde”42. 

A te apropia de Dumnezeu și a trăi în El înseamnă a urca scara
fericirii, care are cinci trepte, pe care, urcându-le, omul devine: teo-
pist, teodul, teognost, teofil, macarios, adică: 1. credincios lui Dumnezeu,

39 Ibidem, p. 114.
40 Ibidem, p. 126.
41 Ibidem, p. 84.
42 Ibidem, p. 85.
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2. slujitor lui Dumnezeu, 3. cunoscător de Dumnezeu, 4. iubitor de Dum-
nezeu și, prin aceasta, 5. fericit43. 

Atât în suferințele trupești, cât și în durerile lăuntrice, „noi nu
suntem singuri”, precum ne încredințează „duhovnicul speranței
creștine”. „Dumnezeu este cu noi. Să credem că îngerul nostru pă-
zitor ne însoțește pretutindeni, că Maica Domnului ne ocrotește
mereu și la bine, și la rău. Să credem că mila Domnului ne însoțește
mereu.”44

Astfel, suferința noastră devine „o taină care ne unește cu
Domnul, Care ne iubește chiar și atunci când ne lasă să suferim și Care
șterge lacrimile atunci când știe că suferim pentru binele nostru”45.

Cât despre cele viitoare și veșnice, cu aceeași iubire, speranță
și bucurie, Părintele Teofil spunea: „Eu sunt sigur că merg în Rai.
Cineva poate să spună că sunt mândru. Dar nu pentru faptele mele
cred că merg în Rai, ci pentru bunătatea lui Dumnezeu. Nu se
poate să fi făcut Dumnezeu Raiul ca să-l ţină gol. Trebuie să ne po-
trivim cu Raiul, să ne placă în Rai şi să ne silim să-l câştigăm, şi-l
vom câştiga. Căci Dumnezeu este Dumnezeul milei şi al îndurări-
lor. La slujbe, auzim mereu că Dumnezeu bun şi iubitor de oa-
meni este. Păi, de ce să nu credem că e bun şi iubitor, şi de ce să mă
îndoiesc că mă va milui şi mântui şi pe mine?”.

„Suferin]a interiorizează enorm” — Părintele Sofian Boghiu

Supranumit „Apostolul Bucureștilor”, icoană a bunătății și a
blândeții, Părintele Sofian Boghiu (1912-2002) a fost el însuși greu
încercat în această viață. Trăind departe de țara sa – Basarabia, su-
pus detenției de regimul comunist român (1958-1964), el a depă-
șit, prin credință, încercările și pătimirile fără de voie pe care viața
i le-a scos în cale, iar răbdarea și smerenia sa sunt temelie pentru
speranța noastră în biruința binelui asupra răului, a virtuții asu-
pra păcatelor, a bucuriilor duhovnicești asupra efemerelor plăceri
trupești.

Ideea fundamentală a crezului său duhovnicesc a fost neosân-
direa aproapelui, părintele cerând ucenicilor săi și oferindu-ne un

43 Ibidem, p. 82.
44 Ibidem, p. 127.
45 Ibidem, p. 127. 
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model sublim de iertare și dragoste creștină. „Nu judeca”, sfătuia
el, nu judeca pe nimeni, niciodată, nu judeca! Nu-ți dai tu seama
cât de gravă este călcarea acestei porunci înaintea lui Dumnezeu,
nu-ți poți da seama!”46

Iar despre lucrarea printre semenii săi, monahi și mireni, în
același duh de smerenie, spunea: „Nu pot afirma că am realizat
ceva important în viață, decât că, fiind între ceilalți frați slujitori,
m-am străduit să întrețin pacea, armonia și buna conviețuire în
obște, precum și evlavia și buna desfășurare a slujbelor în biserică.
Iar când am fost solicitat de bolnavi și credincioși, niciodată nu i-am
refuzat, nici i-am întristat cu ceva; ci am făcut tot ce mi-a stat în
putere să-i folosesc, să-i mărturisesc, să-i împac cu Dumnezeu și
cu oamenii”47. 

Iubitor al frumosului artistic, în calitatea sa de pictor biseri-
cesc, a fost și un iubitor al trăirii duhovnicești înalte și curate. Viața
noastră prin această lume, considera blândul duhovnic, este ase-
menea unei călătorii printr-o mare permanent agitată, dar: „atenție
la stânci, sub mare..., atenție la vânturi..., atenție la valuri...! Ține,
deci, cu atenție cârma vieții”48.

Călătoria aceasta și viețile noastre sunt dificile, din cauza pă-
catelor, care stau la originea tuturor încercărilor și a necazurilor ce
le urmează, pentru că este o iluzie a crede că păcatele rămân fără ur-
mări. Acestea produc efecte atât în viața prezentă, asupra trupului
și a sufletului, iar, dacă nu sunt căite, și în viața cea veșnică. Parcă
profetic, Părintele Sofian spunea că „toată lumea este plină de pă-
cate... suntem ca între mii și milioane de microbi. Ne dăm seama
în ce mediu suntem și, totuși, stăm, rămânem pe loc”49. Iar păcatul
nemărturisit, necăit, este „ca o injecție care duce la septicemie
mortală”50.

Suferința este o urmare a păcatelor, dar și o cale de izbăvire de
ele: „Dumnezeu – spunea Părintele Sofian – încearcă pe cei păcătoși,

46 Părintele Sofian, Duhovnicul, ediție îngrijită de Garoafa Coman, Editura Bi-

zantină, București, 2012, p. 36.
47 Ne vorbește Părintele Sofian, ediția a II-a, îngrijită de Arhim. Ioanichie Bălan,

Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004, p. 11.
48 Părintele Sofian, Duhovnicul..., p. 186.
49 Ibidem, p. 186.
50 Ibidem, p. 186. 
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mai ales prin suferințe fizice, pentru a le tămădui sufletele. Sufe-
rința și durerile ne ajută să ispășim în această lume păcatele săvâr-
șite. Suferințele purifică sufletul și trupul de multe imperfecțiuni.
Suferințele ajută la săvârșirea binelui, aprind în inimă iubirea față
de Dumnezeu, zelul pentru rugăciune și trezesc spiritul de solida-
ritate cu semenii”51.

Prin intermediul acesteia, Dumnezeu, ca un iscusit chirurg,
„taie sau arde rana, ca să vindece și să salveze de la moarte sufletul și
trupul bolnav”52. 

Prin „dogoarea suferinței”, omul se eliberează de păcatele sale și
capătă curajul de a privi în sus, către adevărata sa patrie, cea cereas-
că, apropiindu-se de Dumnezeu. „Suferința interiorizează enorm”53,
spunea părintele. Îl pune pe om în dialog cu sine însuși, îi desco-
peră hăurile ascunse ale sufletului său. Însă, în timp ce pe unii su-
ferința îi întoarce la Dumnezeu, pe alții îi încrâncenează și mai
tare, învârtoșindu-i în viața lor păcătoasă și pătimașă. „Mergeți în
spitale – spunea duhovnicul Bucureștiului – și vedeți cum gem pe
paturi. Unii gem rugându-se, alții gem blestemând. Cei care gem
blestemând, de două ori suferă: boala este și mai grea și își pierd
mântuirea”54. 

Precum îi spunea unei ucenice apropiate, necazurile și încer-
cările din viața aceasta, durerile, suferințele și bolile prezente con-
stituie solul sau pământul rodnic în care, fiind aruncată sămânța
vieții creștine, dă roadă însutită și înmiită. Spre deosebire de bu-
curii, care nu sunt nici multe și nici îndelungate, încercările sunt
din belșug. „Ele împlinesc rolul factorilor care contribuie la putre-
zirea bobului de grâu, pentru ca din el să răsară vlăstarul nou, fi-
ința nouă, așa cum ne învață Cel înviat din morți.”55

Cel care poartă crucea încercărilor cu credință în Dumnezeu și
speranță în ajutorul și răsplata Lui primește „picături de bucurii,
care spală și îndulcesc tot ce a fost amar și necurat”56. Acestea sunt
bucurii și mângâieri pe care Duhul Sfânt le revarsă în sufletul ce-
lor smeriți și răbdători în necazuri. În lumea aceasta, ele aduc

51 Ibidem, p. 194.
52 Ibidem, p. 194.
53 Ibidem, p. 194.
54 Ibidem, p. 214.
55 Ibidem, p. 103.
56 Ibidem, p. 115.
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mângâiere și alinare, chiar și în durerile cele mai crunte, iar în viața
viitoare – fericirea comuniunii neîncetate cu Dumnezeu și cu ale-
șii Săi, în iubire infinită și lumină neapusă. 

„Crucea este cheia Raiului” — Părintele Petroniu Tănase

Părintele Petroniu Tănase (1914-2011), fost stareț al Schitului
românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, a fost un exemplu
desăvârșit de smerenie, o icoană a blândeții. În cuvintele sale pline
de înțelepciune și iubire, adresate pelerinilor de naționalități dife-
rite, precum și în meditațiile și scrierile sale a abordat duhovnicește,
adeseori, criza lumii contemporane. Atât radiografia duhovni-
cească pătrunzătoare pe care a făcut-o lumii actuale și sufletului
omului recent, precum și soluțiile duhovnicești propuse au capa-
citatea să aducă liniște și mângâiere, pace și lumină, mai ales în
vremuri de ispită și cădere, de boală și suferință, cum sunt cele în
care ne aflăm în prezent. 

Cauzele tuturor încercărilor din lume și din viața omului sunt
păcatele și patimile, prin care omul se îndepărtează și se face po-
trivnic lui Dumnezeu. Iar îndepărtarea de El se observă prin aler-
garea nebună și căutarea frenetică, din partea omului, a plăcerilor
trupești și lumești, nu a bucuriilor spirituale și a împlinirilor du-
hovnicești. 

Mai ales Occidentul, considera înțeleptul duhovnic, este o so-
cietate a plăcerii, o țară a îndepărtării de viața spirituală curată și
înaltă. „În loc să aducă prinos de recunoștință lui Dumnezeu pen-
tru abundența realizată prin mijloacele tehnice perfecționate –
considera duhovnicul athonit – a dus, dimpotrivă, la lepădarea de
Dumnezeu, la divinizarea omului și la legiferarea păcatului, care
îi pregătește nefericirea cea veșnică.”57 Iar această căutare este
„cea mai teribilă minciună cu care diavolul a înșelat pe om”58.

Păcatul, ca boală a sufletului, este „o putere negativă, un mi-
crob, un virus care, odată cuibărit în om, se dezvoltă, crește pe
seama resurselor vitale ale sufletului, pentru a-l duce la moarte.

57 Ieromonah Petroniu, Bine ești cuvântat, Doamne. Meditații, Prodromu – Mun-

tele Athos, Editura Bizantină, București, 2004, p. 11.
58 Ieromonah Petroniu Tănase, Chemarea Sfintei Ortodoxii, Editura Bizantină,

București, 2006, p. 14.
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Ca și elementele cancerigene, care anulează mijloacele proprii de
apărare ale organismului, apoi se dezvoltă nestingherit în tumoare
ucigătoare”59.

Omul contemporan, în loc să se pocăiască și să se îndrepte, „fuge de
sine, se ferește să se uite în sufletul său, ca să nu vadă cum este. Se
teme să o facă, presimte că această privire este primejdioasă; ca o
prăpastie în care, dacă te uiți prea mult, amețești și te prăbușești”60. 

Și, pentru că atunci când îi este bine, nu realizează deplin iubi-
rea și bunătatea lui Dumnezeu față de el, pentru eliberare de pă-
cate, va trebui să treacă prin proba dureroasă a necazurilor. „Dacă
omul nu se smerește de bunăvoie, Dumnezeu tot nu-l lasă; îi tri-
mite necazuri, încercări, boli, suferințe, ca să-l trezească. Pentru că
smerenia trupească mai ușor aduce și smerenia sufletească și
omul se trezește, «își vine în sine». [...] Chiar dacă nu o face de bu-
năvoie, omul ajunge astfel să-și dea seama de starea decăzută în
care se află, de robia și neputința sa și aleargă la Dumnezeu, Sin-
gurul Care poate să mântuiască”61.

Suferințele sunt, pe de o parte, căi de ispășire a relelor săvârșite,
toiagul și varga îndreptării. Dumnezeu, învăța Părintele Petroniu,
„mai mult decât noi înșine, ne voiește fericirea și mântuirea noas-
tră. Dar, fiindcă noi cu greu ascultăm cuvântul lui părintesc, El
trebuie să folosească uneori, precum zice Psalmistul, toiagul și
varga, ca măcar cu sila să ne facă binele, pe care noi îl refuzăm”62.  

Duhovnicescul părinte insista, în mod deosebit, asupra unei
învățături tradiționale a spiritualității ortodoxe potrivit căreia „nu
Dumnezeu pedepsește, ci omul se autocondamnă, prin păcatele sale.
Nu Dumnezeu îl condamnă pe om, ci el își alege locul încă din
timpul vieții acesteia. Nu Dumnezeu ne hărăzește iadul. Dimpo-
trivă, El ne spune: «Mergeți și moșteniți Împărăția cerurilor».
Omul este cel care aduce iadul cu dânsul. Pentru că și raiul, și ia-
dul, ni le pregătim noi, aici. Nu este pedeapsă, ci omul este chinuit
de propriile lui opțiuni greșite: cu ce ne ducem dincolo, aceea
avem”63. 

59 Părintele Petroniu de la Prodromu, ediție îngrijită de Pr. Constantin Coman,

Costion Nicolescu, Editura Bizantină, București, 2015, p. 327.
60 Protosinghel Petroniu Tănase, Ușile pocăinței, meditații duhovnicești la vremea

Triodului, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1994, p. 17.
61 Ibidem, p. 19.
62 Părintele Petroniu de la Prodromu..., pp. 392-393.
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Astfel, de necazuri și de moarte nu putem scăpa aici, pe pă-
mânt. Crucea, deci, nu poate fi ocolită, fiecare trebuie să-și ducă
crucea sa. Dar acum crucea nu mai este spaimă, ci o primim cu bu-
curie, ca pe darul cel mai de preț pe care îl face Hristos prietenilor
Săi, ca pe o armă nebiruită. De aceea, mucenicii așteptau și pri-
meau cu bucurie chinurile, știind, după cuvântul Apostolului, că
„pătimirile de acum sunt nimic, față de bunătățile care ne sunt gă-
tite în ceruri” (Romani 8,18); iar cuvioșii și pustnicii se nevoiau cu
bucurie, zicând că „puțină este osteneala și veșnică odihna”64. Sau,
cum spunea duhovnicul român, „Pe calea mântuirii, deci, omul
trebuie să poarte o cruce, crucea încercărilor vieții”65.

Încercările și suferințele din viața prezentă nu au doar rolul de
a ne elibera de păcate și a ne curăți de patimi, ci, fiind semne ale
„nemărginitei dragoste a lui Dumnezeu față de om”66, au un rol
pozitiv, mântuitor. Pentru un om duhovnicesc, crucea, din blestem
și prilej de suferință, se transformă în cheia raiului67. Astfel, necazu-
rile au un sens pozitiv, profund duhovnicesc: „Milioane de mărtu-
risitori ai credinței în Dumnezeu s-au sfințit prin răbdarea chi-
nurilor, a muncilor și s-au adăugat la ceata cea mare din Ceruri a
mucenicilor, care au pătimit înaintea lor”68. 

Prin răbdarea, cu demnitate și nădejde creștină, a încercărilor
și necazurilor, creștinul și-L face prieten pe Însuși Hristos: „El este
prietenul cel iubitor și de-a pururi credincios, de-a pururi aproape
și tare sprijinitor, iar prietenia cu El, stâncă tare și neclintită. «Nu
te lega cu inima de om, zicea un pustnic: inima omului este de-a
pururi schimbătoare». Prietenia cu Domnul, nimic nu o uzează:
nici trecerea anilor, nici depărtările, nici încercările vieții. Ba aces-
tea o întăresc și mai mult, o întăresc mai mult. Prietenia cu El este
arvună a veșnicei desfătări din dragostea Marelui Prieten, în viața
cea fericită și veșnică”69. 

63 Mari duhovnici ai neamului. Arsenie Papacioc. Petroniu Tănasă. Roman Braga,

Editura Litera, București, 2015, p. 79.
64 Părintele Petroniu de la Prodromu..., p. 424.
65 Ibidem, p. 424. 
66 Ibidem, p. 423.
67 Ibidem, p. 500.
68 Ieromonah Petroniu Tănase, Chemarea Sfintei Ortodoxii..., p. 11.
69 Ieromonah Petroniu, Bine ești cuvântat, Doamne..., p. 38. 
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Crucea ne curăță, iar, după ce a șters urmele păcatelor săvârșite,
ne sfințește. Din pedepse pentru păcatele noastre, încercările devin,
astfel, semne ale milei nesfârșite a lui Dumnezeu, căci spunea duhov-
nicul din Sfântul Munte: „Așa-i mila cea nesfârșită a lui Dumne-
zeu. Nu obosește, nu se împuținează, mereu se uită după fiecare
din noi, păcătoșii, mereu ne așteaptă: «Nu se poate să nu vină! Am
făcut atâta pentru dânsul, Mi-am dat însăși viața pentru el, trebuie
să se întoarcă!». Nu este păcat care să biruiască milostivirea lui
Dumnezeu. De aceea, oricât de grozavă ar fi păcătoșenia în care
ne aflăm, să nu deznădăjduim. Dumnezeu ne așteaptă ca să ne
ierte, să ne cuprindă în brațele părintești. Și nu numai că ne îmbră-
țișează – semnul iertării, ci ne îmbracă cu haina cea dintâi, cu haina
curățeniei; ne pune inel în deget – semnul eliberării de păcat și al
înfierii; ne pune încălțăminte în picioare, adică ne întărește pe ca-
lea virtuții, ca să nu ne mai înțepăm de ghimpii păcatului și – tăind
vițelul cel hrănit – adică pe Fiul Său Euharistic, se face bucurie
mare: se bucură Puterile cerești și Însuși Tatăl Ceresc pentru păcă-
tosul care se pocăiește (Luca 15, 10)”70. 

Viața creștinului, așadar, este „viață de răstignit”71. Pentru
a învia cu Hristos, trebuie să parcurgem drumul crucii personale.
Iar, după răstignire, urmează și învierea. 

Părintele Petroniu este încrezător atât în capacitatea omului de
a se îndrepta, cât și în iubirea și mila lui Dumnezeu. Sau, cum spu-
nea el, „fiecare om este ctitorul vieții sale, pe care o zidește zi de zi
și o împodobește cu faptele, cuvintele, gândurile sale. La înfrico-
șata Judecată, fiecare om se va înfățișa cu ctitoria sa înaintea lui
Dumnezeu. Este vrednică de cinstea lui Dumnezeu ctitoria ta?”72. 

Însă, în același timp, el privește cu optimism schimbările mo-
rale pozitive din lume și din sufletul uman:  „[...] starea în care este

lumea creștină, cu toate relele care se află în sânul ei, nu este o stare
de sfârșit de lume, ci dimpotrivă. S-a deschis un mare șantier de
lucru duhovnicesc, pentru care s-au făcut și mari pregătiri și în
care Biserica Ortodoxă este chemată să aducă rod ales”73. 

70 Protosinghel Petroniu Tănase, Ușile pocăinței..., p. 20.
71 Părintele Petroniu de la Prodromu..., pp. 497-498.
72 Ibidem, p. 233.
73 Ieromonah Petroniu Tănase, Chemarea Sfintei Ortodoxii..., p. 175.
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„Deci – conchide duhovnicul român –, să fim optimiști. Mai este
mult de lucru în lume pentru binele omenirii și pentru slava lui Dumne-
zeu și puterile omului pentru această lucrare nu s-au epuizat”74. La
aceasta suntem chemați să contribuim fiecare dintre noi.

„Omul se hrăne[te cu pâine, dar se mântuie cu rugăciune” 
— Părintele Justin Pârvu 

Despre Părintele Justin Pârvu (1919-2013), Părintele Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, personalitate emblematică a luptei anticomu-
niste, spunea: „Cred cu tărie că cel mai mare duhovnic în viață
este Părintele Iustin Pârvu de la Petru Vodă. Este și cel mai puter-
nic om duhovnicesc”75. 

Șaisprezece ani de detenție nu au reușit să îl abată de la crezul
său duhovnicesc: credința puternică în Dumnezeu și speranța în
renașterea poporului pentru care și-a jertfit tinerețea și viața. Mă-
năstirea „Sfinții Mihail și Gavriil” Petru Vodă a fost, prin el, un
adevărat bastion de rezistență împotriva relativizărilor în materie
de credință și morală, un far călăuzitor în vremuri de frămânare și
tulburare; iar el însuși a devenit modelul de erou al luptei națio-
nale spre păstrarea ființei Neamului și a credinței, ce i-a dat tărie
și statornicie de-a lungul veacurilor.

În chilia sa, a cărei ușă nu era niciodată închisă, blândul du-
hovnic asculta necazurile și încercările pelerinilor, fiecare aflân-
du-și, sub epitrahilul său, alinare suferințelor trupești, dar mai
ales spirituale. Căci unul dintre darurile pe care Dumnezeu i le-a
dăruit a fost cel al „liniștirii duhurilor”, al odihnirii sufletești. 

Viața creștinului este o cruce, pentru că acesta are de înfruntat
numeroase renunțări, umilințe și prigoane. Și, spunea părintele,
„cum nu încetează pe pământ cultura grâului pentru hrana omu-
lui, așa nu încetează nici curgerea sângelui pentru menținerea
veșniciei vieții”76.

La rădăcina tuturor suferințelor și a bolilor, Preacuviosul Pă-
rinte considera că se află îndepărtarea de Dumnezeu, aplecarea

74 Ibidem, p. 180.
75 Adrian Alui Gheorghe, Părintele Iustin Pârvu și morala unei vieți câștigate, Edi-

tura Conta, Piatra Neamț, 2007, p. 209.
76 Ne vorbește Părintele Justin, vol. I, Fundația Justin Pârvu, Petru Vodă, 2011,

pp. 164-165.
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omului contemporan spre cele materiale, viețuirea lui în robia pa-
timilor și în ignorarea celor duhovnicești: „Omul de azi”, observa
el, „pune prea mare bază pe fleacuri și amănunte, este asediat de o
mulțime de lucruri false și nu știe să aleagă. Dacă știi să alegi bine,
lucrurile devin ușoare, viața este frumoasă. Dacă alegi rău, te chi-
nui. Dacă ai îndoială că ai ales bine, iarăși te chinui. Omul a deve-
nit prea materialist, se supune prea mult tiraniei banului. Peste tot
auzi că banul este totul, că banul este stăpânul lumii. Cine pune
banul drept stăpân al lumii se bagă el singur slugă la diavol”77. Un
astfel de om îndepărtat de Dumnezeu este ca un sălbatic78.

Atitudinea noastră, atunci când suntem încercați, trebuie să fie
cea de purtare a crucii personale. „Trebuie să ne ducem Crucea – ne
sfătuiește Părintele Justin – așa cum Hristos a dus Crucea întregii
omeniri. Măcar cu degetul cel mic să participăm la greutatea Cru-
cii de pe Golgota.”79

Calea izbăvirii de suferință și de boală este întoarcerea la Dumne-
zeu, prin pocăință și mărturisire, prin plecarea genunchilor la rugăciune.
Odată, unui intelectual care i-a cerut ajutorul, într-o boală incura-
bilă, Părintele Justin i-a spus: „Fă-ți ordine în interiorul dumitale!
Fă-ți ordine în gânduri! Boala este o dezordine a sufletului, a minții
și a trupului!”. Urmându-i sfatul, făcându-și ordine în suflet și în
viață, acesta s-a vindecat. Altuia, care i-a spus părintelui că suferă,
el i-a răspuns: „Cere de la Dumnezeu să-ți mai adauge. Aceasta este
Crucea. Nu cere să ți se ia, ci să-ți mai adauge. Ca să meriți învierea”80.

Rugăciunea și răbdarea aduc ușurare pentru trup și fericire
pentru suflet, pentru că „omul se hrănește cu pâine, dar se mântuie
cu rugăciune”81, iar fericirea „este atunci când Hristos răspunde
cu dragoste rugăciunii tale”. 

Cu discernământul său spiritual, Părintele Justin nu a vorbit
despre suferință doar ca experiență personală în viața omului, ci
despre suferința generală, despre durerile neamului, despre cau-
zele, dar și căile de izbăvire din ele. Poporul român, considera Pă-
rintele Justin, este un popor al suferinței. Jertfa este înscrisă, parcă,

77 Adrian Alui Gheorghe, Părintele Iustin Pârvu și morala unei vieți câștigate..., p. 138.
78  Ibidem, p. 173.
79 Ne vorbește Părintele Justin, vol. al III-lea, Fundația Justin Pârvu, Petru Vodă,
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80  Ibidem, p. 208.
81 Adrian Alui Gheorghe, Părintele Iustin Pârvu și morala unei vieți câștigate..., p. 159.
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în însăși ființa neamului românesc. „Nici o altă ţară – spunea el –
nu se poate compara cu suferinţa martiriului neamului românesc
prin numărul mare de martiri, de mărturisitori pe care l-a dat şi
prin viaţa creştină pe care a dus-o fiecare deţinut în puşcărie, că
nu mai încăpeau închisorile, celulele, podurile şi beciurile Securi-
tăţii. Ce putem să spunem de o naţie ce nu s-a făcut vrednică de o
astfel de suferinţă? Se poate ea compara cu una suferindă? Româ-
nia nu este valoroasă prin aurul şi alte bogăţii materiale, aşa cum
se laudă occidentalii, pentru ca astea pier degrabă, ci prin jertfa şi
valoarea ei spirituală”82. 

Toate relele prin care trece un neam în istorie, considera Părin-
tele Justin, „nu sunt altceva decât un medicament foarte bun pentru
sănătatea noastră sufletească. Cu cât un popor este mai încercat,
cu cât un popor este mai împilat, mai strâns și ținut în stările acestea
de ispitire, cu atât poporul acesta va fi mai înțelept și mai destoi-
nic în a învinge iadul”83.

Încrezător în capacitatea poporului român de a se întoarce la
izvoarele credinței, spre redobândirea demnității meritate, părin-
tele ne-a lăsat tuturor, ca un testament moral, îndemnul de a lupta
pentru redresarea morală națională, prin respectarea învățăturii
Bisericii, luptând împotriva patimilor din noi, reînnoindu-ne via-
ța noastră duhovnicească și, astfel, revenind la făgașul nostru de
origine84.

Doar astfel putem spera în redobândirea stării de sănătate, nu
doar fizică, ci și morală, și nu doar pentru noi, ca persoane, ci pen-
tru neamul nostru românesc. 

*

Avem speranța că lecturarea acestor cuvinte profunde ale
unora dintre marii Părinți duhovnicești români contemporani, ei
înșiși model de răbdare în necaz și suferință, sunt capabile să adu-
că sufletelor încercate, doritoare să afle sensul profund al suferinței
lor, pace și alinare, descoperindu-le, în același timp, calea izbăvirii
sau a ușurării lor – viața în Hristos, în orizontul virtuților creștine,
întru rugăciune, pocăință și smerită cugetare. 
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