Sf=ntul Maslu — Taina suferin]ei [i a vindec\rii

5

2012 — ANUL OMAGIAL AL SF+NTULUI MASLU
{I AL ~NGRIJIRII BOLNAVILOR

NECAZURILE, DURERILE {I SUFERIN}ELE —
FORME ALE IUBIRII MILOSTIVE
A LUI DUMNEZEU
Pr. prof. dr. Ioan C. TE{U
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”,
Universitatea „A.I. Cuza” Ia[i

Abstract
Having their ultimate origin in the ancestral sin, amplified by personal sins,
the sorrows, the suffering and diseases are signs of God's love and mercy, evidences of His all-knowing-wisdom. The borderline situations, the dramatic circumstances of life, the trials and pains are not signs of abandonment or
forgetfulness of God, but is a difficult test to be passed through soul’s dignity and
nobility, faith, patience and prayer, in hope of eternal reward from God.
The transient sufferings and afflictions are signs of divine election, experienced by the Christian believer on his way to the future and eternal joys. The task
of undertaking and bearing are considered in the Orthodox faith the highest
charisma, the most important gift that man can attain for his future, for the
imortal and joyful life.
Keyords: Orthodox Spirituality, Christian Anthropology, suffering, healing, Philokalic Theology

Adeseori omul î[i pune întreb\ri referitoare la cauzele [i scopul
încerc\rilor [i ale suferin]elor. Având originea ultim\ în p\catul str\mo[esc, amplificat de p\catele personale, p\timirile „f\r\ de voie”
sunt semne ale iubirii milostive a P\rintelui ceresc, dovezi ale atotîn]elepciunii Sale, ale dorin]ei de r\scump\rare a neamului omenesc din p\cat [i de mântuire a omului. „Întâmpl\rile dureroase”1
1
Sfântul Marcu Ascetul, Despre cei ce cred c\ se îndreapt\ din fapte, în Filocalia sfintelor nevoințe ale des\vâr[irii, vol. I, traducere, introducere [i note de
Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, ediția a IV-a, Editura Harisma, Bucure[ti, 1993,
p. 332.
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sau necazurile ce vin asupra omului, arat\ Sfântul Marcu Ascetul,
„sunt roadele p\catelor proprii”2, „f\cute mai-înainte”3.
R\spunzând la întrebarea: De unde vin boala4 [i suferin]ele
trupe[ti?, Sfântul Vasile cel Mare înva]\ c\ „nu se poate spune c\ boala
este necreat\, dar nici c\ este creatur\ a lui Dumnezeu. Nu! Fiin]ele au fost create cu o structur\ natural\ potrivit firii lor [i au fost
aduse la via]\ având des\vâr[ite toate m\dularele, se îmboln\vesc
când î[i pierd starea natural\ de vie]uire, î[i pierd s\n\tatea printr-o
vie]uire rea sau dintr-o pricin\ oarecare ce aduce îmboln\virea
trupului. Deci Dumnezeu a f\cut trupul, nu boala; a f\cut sufletul,
nu p\catul; sufletul se înr\ut\]e[te când se îndep\rteaz\ de starea
lui natural\”5.
Sfântul Maxim M\rturisitorul consider\ c\ Dumnezeu îng\duie
ca necazurile s\ ne încerce din cinci cauze: 1) dobândirea puterii
de a discerne virtutea de p\cat; 2) odat\ dobândit\ virtutea, prin
nevoin]\ [i ascez\, s\ fie p\strat\ „sigur\ [i nestr\mutat\”; 3) dobândirea smeritei cuget\ri; 4) lep\darea [i ura p\catului care le-au
creat; [i 5) con[tientizarea sl\biciunii personale [i a ajutorului
dumnezeiesc6.
2

Ibidem, p. 311.
Ibidem, p. 332.
Din perspectiva unei medicini cre[tine, boala include mai multe semnificații:
leziuni morfologice (inflamații, r\niri, lips\ de substanț\, tumori benigne [i maligne, scleroz\, degenerare, atrofii, hipertrofii etc.); afectarea funcției m\dularelor
(hipofuncții, hiperfuncții, secreții [i hipersecreții, tulbur\ri de peristaltic\, disritmii,
bradipsihie, impotenț\ funcțional\, agitație psihomotorie, tulbur\ri cognitive, tulbur\ri de personalitate etc.); dezechilibrul relației dintre cele dou\ elemente constitutive ale alc\tuirii umane – trup [i suflet (revolt\, cârtirea, neasumarea bolii
etc.), vicierea sufletului (înt\râtare, împietrirea sufletului etc.), sl\birea, pân\ la rupere,
a relației cu Dumnezeu (r\cirea credinței, împuținarea rug\ciunii, absența poc\inței). Cf. Prof. dr. Pavel Chiril\, Prof. dr. Lucian Gavril\, Conf. dr. Cristina Gavrilovici,
Drd. Andreea B\ndoiu, Principii de bioetic\. O abordare ortodox\, Editura Christiana, Bucure[ti, 2008, p. 143.
5
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, Omilia a IX-a, VII, traducere, introducere, indici [i note de Pr. Dumitru Fecioru, în col. „P\rin]i [i scriitori biserice[ti”, vol. 17, EIBMBOR, Bucure[ti, 1986, p. 443.
6
Sfântul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a doua, în Filocalia sfintelor nevoințe ale des\vâr[irii, vol. II, traducere, introducere [i note de
Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, ediția a II-a, Editura Harisma, Bucure[ti, 1993,
pp. 92-95.
3
4
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Pentru Cuviosul Nichita Stithatul, nevoin]ele trupe[ti echilibreaz\
excesele s\vâr[ite de om, aducându-i u[urare de p\cate, nevinov\]ie
[i bucurii suflete[ti7. Un adev\r de net\g\duit al vie]ii duhovnice[ti este acela c\ lipsa de discern\mânt [i de înfrânare la tinere]e
duce la aspre nevoin]e, suferin]e [i renun]\ri la maturitate [i la b\trâne]e. Din punct de vedere cre[tin, toate aceste sl\biciuni [i neputin]e au ca rol întoarcerea omului la via]a virtuoas\ [i s\n\toas\.
Sfin]ii P\rin]i r\s\riteni înva]\ c\, din punct de vedere moral, cultivarea virtu]ilor [i a faptelor bune constituie starea de s\n\tate a
sufletului. P\catul constituie o stare contrar\ firii, o stare paranatural\, îns\, oricât de puternic\ [i îndelungat\ ar fi robia sufletului
fa]\ de p\cate [i de patimi, el are puterea de a se izb\vi din acest
întuneric [i din boala sufleteasc\, are posibilitatea de a-[i „veni în
sine” [i de a-[i redobândi s\n\tatea l\untric\, prin ruperea de p\cate
[i prin practicarea virtu]ilor.
Ava Dorotei, ucenic al Sfântului Ioan Sc\rarul, înva]\ c\ tot ceea
ce ni se întâmpl\ în via]\, bun sau r\u, se petrece cu îng\duin]a sau
iconomia dumnezeiasc\, având ca scop eliberarea de p\cate, înmul]irea virtu]ilor [i dobândirea r\spl\]ii din partea lui Dumnezeu.
Cauza suferin]elor [i a nevoin]elor „f\r\ de voie” o constituie, potrivit duhovnicescului P\rinte, fuga noastr\ de osteneli [i eforturi
ascetice, c\ci, spune el, „dac\ am voi s\ ne nevoim pu]in, nu am
avea de suferit multe necazuri, nici s\ ne ostenim mult”8.
Multe persoane doresc s\-[i tr\iasc\ din plin via]a, s\ se bucure
de fiecare clip\ prezent\, c\utând ceea ce este pl\cut [i u[or [i
încercând s\ evite orice form\ de nevoin]\ sau ascez\. Încerc\rile
[i p\timirile trupe[ti „f\r\ de voie” compenseaz\ aceast\ lips\ în
plan spiritual, ele fiind socotite o a doua form\ de ascez\, uneori
mai aspr\ [i mai dureroas\ decât cea dintâi – asceza cre[tin\ –, [i
7
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i
despre cuno[tinț\, în Filocalia sau culegere din scrierile Sfinților P\rinți care
arat\ cum se poate omul cur\ți, lumina [i des\vâr[i, vol. VI, traducere, introducere [i note de Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, 1977, p. 248.
8
Ava Dorotei, Ale celui între sfinți, p\rintelui nostru Dorotei. Felurite înv\ț\turi l\sate ucenicilor s\i când a p\r\sit mîn\stirea Avei Serid [i a întemeiat cu
ajutorul lui Dumnezeu m\n\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i
dup\ t\cerea des\vâr[it\ a Avei Varsanufie. X. Despre trebuința de a c\l\tori pe
calea lui Dumnezeu cu scop bun [i cu trezvie, în Filocalia..., vol. IX, p. 575.
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datorat\ tocmai lipsei ei. În al]i termeni, putem spune c\, dac\ nu
ne-am ostenit atunci când am fi putut [i ne-ar fi fost mult mai u[or,
vom fi nevoi]i s\ o facem de nevoie [i de multe ori atunci când puterile noastre vor fi mai sl\bite [i mai împu]inate. A[adar, boala [i
suferin]a trupeasc\ i se socote[te omului ca o form\ de ascez\, conducându-l pe acesta, dac\ este prea târziu pentru redobândirea deplin\ a s\n\t\]ii somatice, m\car la starea de s\n\tate spiritual\. Sfântul Ioan de Kronstadt spune, în acest sens, c\ „pentru pl\cerile de
voie, la tinere]e, vin bolile f\r\ de voie, la b\trâne]e”9.
Sfântul Ioan Gur\ de Aur consider\ boala pedeaps\ pentru p\catele personale, pentru lipsa de discern\mânt în cele spirituale [i
semn de absen]\ a cump\t\rii [i înfrân\rii în cele trupe[ti. El ne
îndeamn\ s\ nu ne întrist\m pentru suferin]e, ci s\ ne bucur\m pentru c\, prin ele, Dumnezeu ne [terge p\catele [i ne d\ cununa mântuirii sau, cum spune Sfântul P\rinte, „cu cât va fi mai grea boala,
cu atât mai str\lucitoare va fi [i cununa”10.
Sfântul Ioan identific\ cinci ra]iuni tainice ale tuturor încerc\rilor
[i suferin]elor: a) pentru a nu ne mândri cu darurile sau calit\]ile
noastre; b) pentru a dobândi [i cultiva virtutea smereniei; c) pentru a
ne elibera [i lep\da deplin de p\catele [i f\r\delegile în care am tr\it;
d) pentru a ne c\li [i a dobândi t\rie [i rezisten]\ moral\ „mai tare
decât fierul”11; e) pentru a sim]i, în mod propriu, visteria darurilor
primite [i ajutorul lui Dumnezeu [i a întrez\ri r\splata Lui12.
Într-o alt\ scriere a sa, Sfântul Ioan Gur\ de Aur identific\ zece
cauze generale pentru care Dumnezeu îng\duie ca omul s\ fie încercat, s\ suporte boli, dureri [i suferin]e: „(...) cea dintâi este: ca
s\ nu se înal]e degrab\ cu mândria din pricina m\rimii ispr\vilor
[i a minunilor, Dumnezeu îl las\ s\ se chinuiasc\. A doua este ca
9
Sfântul Ioan de Kronstadt, la Dr. Dimitri Avdeev, De vorb\ cu un psihiatru
ortodox, traducere din limba rus\ de Adrian [i Xenia T\n\sescu-Vlas, Editura
Cartea Ortodox\, Bucure[ti, 2006, p. 17.
10
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, C\tre iudei, VIII:7, în vol. Cuvânt\ri împotriva
anomeilor. C\tre iudei, traducere din limba greac\ veche [i note de Pr. prof.
Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2007, p. 401.
11
Idem, Omilii la Matei, Omilia a XIII-a, I, traducere, introducere, indici [i note
de Pr. D. Fecioru, în col. „P\rinți [i scriitori biserice[ti”, vol. 23, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, p. 154.
12
Ibidem.
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s\ nu cread\ cineva despre ei c\ sunt mai presus decât firea omeneasc\, socotindu-i dumnezei, iar nu oameni. A treia este ca s\ se
arate puterea lui Dumnezeu prin ei, c\ci prin cei slabi [i neputincio[i st\pâne[te [i biruie[te [i propov\duirea o cre[te. A patra este
ca mai ar\tat\ s\ fie r\bdarea acelora, c\ci nu slujesc lui Dumnezeu
pentru plat\, ci [i dup\ atâtea rele ce p\timesc, arat\ atâta mul]umire, încât î[i arat\ dragostea nesmintit\ [i complet\ fa]\ de El. A
cincea este ca s\ filosof\m pentru înviere. C\ci când vei vedea un
b\rbat drept [i plin de multe fapte bune c\ a p\timit nenum\rate
necazuri [i nevoi, [i a[a s-a dus de aici, [i, nevrând, vei fi silit s\
cuge]i despre judecata cea de acolo. C\ci dac\ oamenii, pe cei ce
se ostenesc pentru ei nu-i las\ s\ plece f\r\ r\spl\tire, cu atât mai
mult Dumnezeu, pe cei ce demult s-au ostenit pentru El nu-i va
l\sa neîncununa]i. {i dac\ nu voie[te s\-i lipseasc\ de r\spl\tirea
ostenelilor lor, de nevoie este s\ credem c\ va fi o vreme, dup\
sfâr[itul de aici, în care vor fi r\spl\ti]i pentru ostenelile lor cele de
aici. A [asea este ca to]i cei ce cad în nevoi s\ aib\ îndeajuns\ mângâiere, privind la aceia [i cugetând la relele ce au p\timit aceia.
A[teptarea este ca, atunci când v\ îndemn la fapta cea bun\ a
acelora, zicând fiec\ruia din voi: «urmeaz\ lui Pavel» sau «urmeaz\
lui Petru», s\ nu socoti]i, din pricina m\rimii ispr\vilor lor, c\ s-au
împ\rt\[it de alt\ fire [i, astfel, s\ pregeta]i în a le urma. A opta
este c\ de va trebui s\ fericim sau s\ tic\lo[im, s\ înv\]\m pe care
trebuie s\-i socotim ferici]i [i pe care tic\lo[i [i mi[ei (...). {i dac\
va trebui s\ zicem [i a noua pricin\, c\ necazul mai cura]i [i mai
l\muri]i face pe cei ce se împ\rt\[esc de el (...).?i putem zice [i a
zecea pricin\ (...). C\ de avem ceva întin\ciuni, prin r\bdarea necazului, aici le l\s\m”13.
Prin urmare, cauzele ultime ale tuturor acestor suferin]e trupe[ti
[i suflete[ti le reprezint\: 1) p\catul str\mo[esc [i perpetuarea, din
cauza acestuia, în sufletul omenesc, a unei vulnerabilit\]i [i sl\biciuni care îl îndeamn\ pe om s\ aleag\ ceea ce este mai simplu [i
mai u[or, mai pl\cut pentru trup [i pentru via]a prezent\, decât
13
Idem, Omilie care s-a rostit în Antiohia, în Biserica cea veche, la cuvântul
Apostolului: „Folose[te puțin vin pentru stomacul t\u [i pentru desele tale sl\biciuni” (I Tim. 5,23), în vol. Puțul care s-a t\lm\cit din limba elineasc\ de arhiepiscopul [i mitropolitul a toat\ Ungrovlahia Kir Grigorie Dasc\lul pentru folosul
neamului nostru, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2001, pp. 25-26.
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pentru binele s\u spiritual [i pentru via]a ve[nic\; 2) p\catele
p\rin]ilor [i ale predecesorilor no[tri, care transmit o gen\ alterat\
din punct de vedere biologic [i spiritual, prin care se transmite o
gam\ larg\ de sl\biciuni, pornind de la înclina]ii [i predispozi]ii,
mergând pân\ la afec]iuni [i boli dintre cele mai grave. Este interesant de subliniat faptul c\ acest „bagaj genetic” nu se refer\ numai
la trup, ci [i la suflet, pentru c\, în codul s\u genetic, în genom,
omul prime[te de la p\rin]i sau predecesori calit\]i ale arborelui
genealogic, dup\ ni[te mecanisme care nu sunt deplin descifrate
înc\, nici m\car de [tiin]a medical\; 3) p\catele personale, lipsa
de înfrânare [i de cump\tare, de discern\mânt [i de trezvie, în
plan fizic [i sufletesc, suferin]ele [i bolile fiind în acest caz urm\ri
fire[ti ale exceselor personale [i, totodat\, c\i de schimbare [i reorganizare ale întregii vie]i, cu speran]a înl\tur\rii durerilor [i suferin]elor trupe[ti [i a remu[c\rilor suflete[ti. Toate aceste p\timiri pot
dobândi o valoare profund pozitiv\, devenind c\i de vindecare;
4) „pedagogia” sau „iconomia” divin\, care are ca scop mântuirea
omului, fie prin daruri [i binecuvânt\ri, fie prin încerc\ri [i suferin]e, cel mai adesea utilizând [i adaptând una din aceste dou\ c\i:
blânde]ea sau asprimea, în func]ie de starea duhovniceasc\ [i de
reac]ia „p\timitorului”, îns\ întotdeauna respectând scopul esen]ial: mântuirea lui. În aceast\ situa]ie, boala [i alinarea, suferin]a [i
u[urarea, încercarea [i mângâierea, momentele de „p\r\sire dumnezeiasc\” [i de prezen]\ milostiv\ alterneaz\ dup\ voin]a lui Dumnezeu, spre mântuirea noastr\. Modul acestei alternan]e, durata [i
intensitatea momentelor de „vizit\” sau de „retragere” a ajutorului
dumnezeiesc constituie o tain\ a iubirii lui Dumnezeu fa]\ de om, a
c\rei cunoa[tere [i în]elegere nu îi este omului întotdeauna deplin
accesibil\. De altfel, într-o astfel de stare, omului nu îi este folositor s\ problematizeze, ci s\ î[i asume suferin]a [i s\ caute s\-[i
îmbun\t\]easc\ situa]ia sa duhovniceasc\, în speran]a ajutorului
din partea lui Dumnezeu [i a încet\rii ei. Când îns\ mila dumnezeiasc\ pare a întârzia, din motive greu de în]eles de omul încercat,
de[i aceast\ t\cere [i întârziere vor avea, odat\ [i odat\ un sfâr[it,
de folos pentru u[urarea situa]iei sale generale îi este acestuia s\ se
compare cu persoane mult mai virtuoase, dar mai încercate decât
el, l\rgindu-[i astfel puterile de a suporta durerile [i suferin]a, având
îns\ n\dejdea ferm ancorat\ în mila [i ajutorul lui Dumnezeu, în
bun\tatea [i r\splata pe care le va primi de la cerescul Tat\.
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Sfântul Maxim M\rturisitorul nume[te prezen]a necazurilor în
via]a omului o form\ de „mânie” a lui Dumnezeu, îns\ aceast\ numire este în sensul c\ omul, nu Dumnezeu, este cel care o atrage, iar
când se petrece acest lucru, limitele încerc\rilor nu sunt dezn\dejdea [i moartea, ci atotîn]elepciunea [i iubirea divin\.
Chiar [i atunci când este îng\duit s\ vin\ asupra omului astfel
de necazuri [i de suferin]e, lucrul cel mai important de con[tientizat este acela c\ Dumnezeu nu permite niciodat\ s\ fim încerca]i
mai mult decât avem fiecare dintre noi puterea s\ suport\m. Încerc\rile, durerile [i suferin]ele primite sunt în limitele firii, propor]ionale, pe de o parte, cu gre[elile noastre, dar [i cu puterile noastre
morale, pe de alt\ parte, de[i, suportând dureri tot mai numeroase [i mai intense, omul constat\ l\rgirea capacit\]ii sale de a le
primi [i îndura. Ceea ce i se poate p\rea unei persoane nedeprins\ cu suportarea durerii o suferin]\ infernal\, i se poate p\rea
unei persoane care a gustat din bel[ug din cupa aceasta amar\ a durerilor, nesemnificativ\. În plus, fiecare î[i împropriaz\ [i tr\ie[te subiectiv, personal, durerile, suferin]ele, bolile, iar conduita în fa]a lor,
capacitatea de a le suporta [i a le valorifica în plan moral depinde
nu doar de firea sau temperamentul s\u, cât mai ales de convingerile sale spirituale. Dac\ pentru o anumit\ persoan\ un puseu de
durere acut\, indiferent de localizarea ei, poate constitui cel mai
mare r\u [i vr\jma[, pentru o alt\ persoan\, durerile cronice cele
mai persistente [i intense îi pot deveni mijloc de exersare duhovniceasc\, iar boala un prieten [i un aliat în via]a sa moral\. Niciodat\, îns\, nu avem certitudinea c\, oricât de mult ne-am fi familiarizat cu aceste adev\ruri din punct de vedere teoretic, atunci când
ne vom întâlni cu suferin]a, o vom privi [i trata cu aceea[i lini[te
[i deta[are.
Situa]iile-limit\, împrejur\rile dificile din via]\, încerc\rile, necazurile, suferin]ele [i bolile prezente nu sunt semne ale abandonului sau
uit\rii din partea lui Dumnezeu, ci ale Proniei [i milei Sale. Sfântul
Marcu Ascetul consider\ c\ fiecare dintre noi este tentat s\ dea
interpret\ri subiective evenimentelor, prin prisma gândirii noastre
[i în favoarea noastr\, îns\ „numai Dumnezeu [tie cum i se potrive[te fiec\ruia ceea ce îi vine”14, în]elepciunea sau iconomia lui
Dumnezeu fiind mai folositoare decât priceperea noastr\15.
14
15

Sfântul Marcu Ascetul, Despre cei ce cred..., p. 319.
Ibidem.
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În toate aceste încerc\ri [i suferin]e „se ascunde mila lui Dumnezeu, care atrage la poc\in]\ pe cel ce le rabd\ [i izb\ve[te de muncile ve[nice”16.
Durerile [i suferin]ele constituie o prob\ dificil\, un examen
moral pe care trebuie s\ îl dep\[easc\ omul. Cuviosul Paisie Aghioritul considera c\ prin intermediul acestora, cre[tinul d\ „examene
la r\bdarea în dureri”17. Prin conduita sa în necazuri [i suferin]e,
omul demonstreaz\ ata[area lui fa]\ de lumea prezent\ [i de pl\cerile ei iluzorii [i efemere sau, dimpotriv\, dragostea sa fa]\ de Dumnezeu, n\dejdea în bucuriile viitoare [i în r\splata ve[nic\. Proba „feluritelor necazuri”, spune Simeon Metafrastul, „e îng\duit\, dup\
iconomia lui Dumnezeu, s\ vin\ asupra sufletelor, ca s\ se arate
cele ce iubesc cu adev\rat pe Domnul”18.
Prin toate aceste încerc\ri, Dumnezeu Î[i arat\ calitatea Sa de
P\rinte iubitor [i, chiar dac\ le îng\duie, nu o face pentru a ne
pedepsi cu asprime, ci în vederea întoarcerii noastre. Îng\duin]a
iconomic\ sau pov\]uitoare de care d\ El dovad\ este „pentru c\
ne-am îndep\rtat de El [i ne-am lenevit; nu caut\ s\ ne zdrobeasc\, ci Se sile[te s\ ne îndrepte, a[a cum fac p\rin]ii cu copiii lor
neascult\tori: se mânie [i se sup\r\ pe copii, nu ca s\ le fac\ r\u,
ci ca s\-i abat\ de la copil\riile [i p\catele tinere]ii spre o purtare
bun\”19.
Dumnezeu, pe toate le face spre mântuirea noastr\, iar în durerile [i suferin]ele noastre „nu trece cu vederea necazul ce ni se întâmpl\”20, ci îl u[ureaz\ [i ne r\spl\te[te. Mai mult decât bucuriile
16

Ibidem, p. 329.
17
Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnice[ti, IV: „Via]a de familie”, traducere din limba greac\ de Ieroschim. Ștefan Nuțescu, Schitul Lacu – Sfântul Munte
Athos, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2003, p. 212.
18
Simeon Metafrastul, Parafraz\ în 150 capete a Sfântului Simeon Metafrastul la cele 50 de Cuvinte ale Sfântului Macarie Egipteanul, în Filocalia..., vol.
V, p. 371.
19
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, Omilia a VIII-a, II, în
vol. cit., p. 406.
20
Ava Dorotei, Ale celui între sfinți, p\rintelui nostru Dorotei. Felurite înv\ț\turi l\sate ucenicilor s\i când a p\r\sit mîn\stirea Avei Serid [i a întemeiat cu
ajutorul lui Dumnezeu m\n\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i
dup\ t\cerea des\vâr[it\ a Avei Varsanufie. XIII. Despre trebuința de a r\bda
încerc\rile f\r\ tulburare [i cu mulțumire, în vol. cit., p. 610.
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[i reu[itele noastre, „necazurile [i încerc\rile sunt cea mai mare dovad\ c\ Iubitorul de oameni Dumnezeu ne poart\ de grij\21, pedepsele pentru p\catele s\vâr[ite fiind „purtarea de grij\ a lui Dumnezeu”22, prin care suntem ajuta]i s\ ne poc\im [i s\ ne mântuim.
Pedepsele [i cercet\rile Sale, consider\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur,
constituie „iconomia educativ\”23, prin care avem [ansa a ne cur\]i
de p\cate, spre o via]\ fericit\ [i ve[nic\.
Fie atunci când ne iart\, fie când ne „ceart\” [i ne pedepse[te,
rostul ultim al acestor „probe” morale îl constituie îns\n\to[irea sufletului, spre dobândirea mântuirii, chiar dac\ aceasta se face cu
pre]ul unor dureri [i suferin]e trec\toare. Oricine cunoa[te faptul c\
lucrurile importante în via]\, de care depinde împlinirea vremelnic\, dar mai ales mântuirea sau fericirea ve[nic\, presupun eforturi îndelungate [i st\ruitoare, renun]\ri [i lupt\. Dac\ aceste nevoin]e sunt valabile în privin]a vie]ii acesteia, cu mult mai necesare sunt pentru dobândirea vie]ii viitoare fericite. Atât prin unele,
frumoase [i fericite, cât [i prin celelalte, dureroase [i nepl\cute,
ne sus]ine [i ne ajut\ Acela[i P\rinte Bun, Doctor al sufletelor [i al
trupurilor noastre, Care, asemenea medicilor, „când îngrije[te pe
un bolnav, nu-l ]ine nici mereu nemâncat, nici nu-l las\ s\ m\nânce cât vrea, ca nu cumva mâncarea prea mult\ s\ dea na[tere
la febr\ [i s\-i m\reasc\ boala, iar nemâncarea s\-l sl\beasc\ [i
mai mult, ci face tot ce trebuie, gândindu-se la puterea bolnavului,
[i-i d\ cu grij\ doctoriile. Tot a[a [i iubitorul de oameni Dumnezeu, cunoscând folosul fiec\ruia dintre noi, uneori ne las\ s\ ne
mearg\ bine, alteori, ca s\ ne încerce, aduce peste noi încerc\ri.
De suntem virtuo[i, prin n\vala încerc\rilor ajungem mai str\luci]i [i
atragem asupra noastr\ mai mult\ bun\voin]\; de suntem p\c\to[i
21
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere (II), Omilia a XLIV-a, VII, traducere, introducere, indici [i note de Pr. D. Fecioru, în col. „P\rinți [i Scriitori
biserice[ti”, vol. 22, p. 313.
22
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Despre m\rginita putere a diavolului, Omilia I.7,
în vol. Despre m\rginita putere a diavolului. Despre c\inț\. Despre necazuri [i
biruirea tristeții, traducere de Pr. prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti,
2002, p. 22.
23
Sfântul Maxim M\rturisitorul, Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe [i
adânci în]elesuri din sfin]ii Dionisie Areopagitul [i Grigorie Teologul, traducere
din grece[te, introducere [i note de Pr. prof. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, p. 272.
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[i primim cu mul]umire n\vala încerc\rilor, arunc\m de pe noi sarcina cea grea a p\catelor [i dobândim mult\ iertare”24.
Ajutorul lui Dumnezeu este nev\zut [i tainic, sim]it în sufletul
credincios ca putere de îndurare [i u[urare a poverii suferin]ei [i
el este total necunoscut celui ce nu în]elege rostul înalt al acestor
„probe”, c\ci, spune Sfântul Petru Damaschinul, „ispitele sunt ar\tate, iar ajutor\rile near\tate...”25 sau, dup\ cuvântul Sfântului Maxim
M\rturisitorul, „numai cine a cunoscut sl\biciunea firii omene[ti a
f\cut experien]a puterii dumnezeie[ti”26.
Dumnezeu, consider\ Nil Ascetul, este al\turi de cel aflat în
suferin]\, rânduind, dup\ atotîn]elepciunea Sa, prelungirea sau
curmarea suferin]ei. În cel dintâi caz, el îi d\ruie[te sufletului „o
putere care s\ ]in\ cump\na sl\biciunii, încât s\ putem purta [i
durerea venit\ din neputin]\ [i s\ primim înc\ [i cununi pentru
b\rb\]ie...”27. În cel de-al doilea caz, El, Cel ce este „Izvorul mântuirii [i al în]elepciunii”28, va pune cap\t durerilor [i suferin]elor, spre
u[urare, odihn\ [i r\splat\ ve[nic\.
În lupta sa împotriva r\ului [i a p\catelor, a durerilor [i a suferin]elor trupe[ti [i spirituale, omul are, pe lâng\ ajutorul Milostivului Dumnezeu, pe cel al îngerilor [i, în mod deosebit, al sfântului
înger p\zitor al vie]ii sale. Ace[tia ne slujesc [i ne înt\resc, mângâindu-ne tainic durerile [i alinându-ne suferin]ele29.
Pe drumul acesta al p\timirilor mântuitoare, „Domnul, apropiindu-Se în chip nev\zut, c\l\tore[te cu to]i cei ce-au început s\
umble pe calea poruncilor Sale...”30, fiind aproape „de cei ce vor
24
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere (II),Omilia a XL-a, III, traducere,
introducere, indici [i note de Pr. D. Fecioru, în col. „P\rinți [i Scriitori biserice[ti”, vol. 22, EIBMBOR, Bucure[ti, 1989, p. 76.
25
Sfântul Petru Damaschinul, Înv\ț\turile duhovnice[ti ale Sfântului Petru
Damaschin. Cartea a doua. Cuvântul XI: Despre darul de a deosebi f\pturile
sensibile dup\ fire, în Filocalia..., vol. V, p. 226.
26
Sfântul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a doua..., p. 88.
27
Nil Ascetul, Cuvânt ascetic, în Filocalia..., vol. I, p. 216.
28
Ibidem.
29
Ioan Carpatinul, Una sut\ capete de mângâiere, în Filocalia..., vol. IV, p. 164.
30
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i
despre cuno[tinț\. Suta a doua a capetelor naturale, despre cur\ția min]ii, în Filocalia..., vol. VI, p. 299.
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s\ rabde pentru El încercarea (...)”31 [i arat\ r\bdare [i n\dejde de
mântuire.
Sfântul Ioan Gur\ de Aur ne îndeamn\ s\ nu ne descuraj\m [i
s\ nu dezn\d\jduim, chiar [i în cele mai grele necazuri [i suferin]e, cugetând c\ Dumnezeu ne-a p\r\sit, ci s\ Îl c\ut\m prin ele
[i s\ a[tept\m mângâierea Sa. Necazurile nu sunt „dovad\ c\ Dumnezeu ne-a p\r\sit, spune el, sau c\ ne-a trecut cu vederea! Dimpotriv\, tocmai aceasta s\ fie dovada cea mai puternic\ pentru
noi c\ Dumnezeu ne poart\ de grij\. De avem poveri de p\cate în
spatele nostru, vom putea s\ le u[ur\m, dac\ ar\t\m r\bdare în
încerc\ri [i dac\-I mul]umim lui Dumnezeu; iar dac\ nu avem
multe p\cate, iar\[i [i a[a ne vom bucura de [i mai mare bun\voin]\ din partea lui Dumnezeu, dac\ îndur\m încerc\rile, mul]umind lui Dumnezeu. Darnic fiind St\pânul nostru [i cu grij\ mare
de mântuirea noastr\, pune adeseori înaintea noastr\, ca o [coal\,
valuri de încerc\ri [i de lupte, pentru ca, f\când [i noi tot ce depinde de noi, s\ ne bucur\m din bel[ug de purtarea Sa de grij\”32.
Necazurile îndurate mi[c\ „mila lui Dumnezeu”33, El fiind aproape
de „inima întristat\ a celui ce strig\ în necazul lui spre El”34, ar\tându-[i, în sufletul încercat, „marea Sa iubire de oameni, potrivit
cu asprimea durerilor [i a întrist\rii lui”35.
Suferin]ele [i durerile r\bdate cu demnitate [i mul]umire conduc
sufletul la „poarta milei”36 dumnezeie[ti, Hristos descoperindu-Se
ca „port al necazurilor noastre”37.
31
Sfântul Petru Damaschinul, Înv\ț\turile duhovnice[ti ale Sfântului Petru
Damaschin. Cartea a doua. Cuvântul V: Despre r\bdare, în vol. cit., p. 207.
32
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere (I), Omilia a XXXII-a, IX, traducere, introducere, indici [i note de Pr. D. Fecioru, în col. „P\rinți [i scriitori
biserice[ti”, vol. 21, EIBMBOR, Bucure[ti, 1987, p. 425.
33
Ava Dorotei, Ale celui între sfinți, p\rintelui nostru Dorotei. Felurite înv\ț\turi l\sate ucenicilor s\i când a p\r\sit mîn\stirea Avei Serid [i a întemeiat cu
ajutorul lui Dumnezeu m\n\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i
dup\ t\cerea des\vâr[it\ a Avei Varsanufie, XIII: „Despre trebuința de a r\bda
încerc\rile f\r\ tulburare [i cu mulțumire”, în vol. cit., p. 617.
34
Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinț\, Cuvântul XXIV: „Despre semnele [i rodurile dragostei”, în Filocalia...., vol. X, p. 139.
35
Ibidem.
36
Idem, Cuvântul V: Despre dep\rtarea de lume [i despre cele ce tulbur\
mintea, în vol. cit., p. 52.
37
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Despre m\rginita putere a diavolului, Omilia a
III-a, 7, în vol. cit., p. 53.
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Suferin]ele [i p\timirile trec\toare — semne ale alegerii
dumnezeie[ti, spre bucuriile viitoare [i ve[nice
Caracteriz\rile pe care le fac Sfin]ii P\rin]i ai spiritualit\]ii ortodoxe necazurilor, încerc\rilor sau p\timirilor „f\r\ de voie” sunt numeroase [i vor s\ arate, în mod paradoxal, dincolo de neajunsurile pe care
le creeaz\, rolul lor pozitiv, în lucrarea de edificare duhovniceasc\.
Purtarea necazurilor cu r\bdare [i n\dejde în ajutorul lui Dumnezeu este considerat\o cale privilegiat\, aleas\, de dobândire a
mântuirii, pe care nu o str\bat pân\ la cap\t [i cu real folos decât
pu]ini, dup\ cum [i necazurile constituie calea cea mai scurt\, mântuirea prescurtat\. Aceasta este calea pe care au str\b\tut-o drep]ii
Vechiului Testament, Iov constituind exemplul cel mai conving\tor,
apostolii, martirii, mucenicii, m\rturisitorii, sfin]ii credin]ei cre[tine.
Purtarea necazurilor constituie urmarea lui Hristos, c\utarea sfin]eniei. În toate epocile, spune acela[i Sfânt Ioan Gur\ de Aur, atât
în Legea cea Veche, dar [i în perioada Noului Leg\mânt, „sfin]ii,
proorocii, apostolii, mucenicii, cuvio[ii [i m\rturisitorii nu au dus
o via]\ lini[tit\ [i fericit\, plin\ de pl\ceri [i desf\t\ri, de cinstire [i
slav\ omeneasc\, ci de s\r\cie [i lipsuri, de triste]e [i sup\rare, de
batjocur\ [i de dispre], de chinuri, terminat\ prin moarte amar\”38.
P\timirile reprezint\ calea cea strâmt\ [i anevoioas\, dar mult
mai scurt\, prin care omul î[i poate dobândi mântuirea sufletului,
„drumul prin suferin]\ cu Hristos, la învierea cu Acesta”39. De cele
mai multe ori, omul este tentat s\ î[i tr\iasc\ via]a din plin, prin
to]i porii fiin]ei sale, s\ se înfrupte din bel[ug din cât mai multe
din pl\cerile pe care i le poate oferi via]a [i lumea prezent\ [i, de
multe ori, chipurile în care în]elege s\ o fac\ nu sunt dintre cele mai
virtuoase. Multe dintre pl\cerile oferite de lume [i de trup poart\
în ele otrava p\catului, din care omul gust\ tot mai mult [i tot mai
des, propor]ional cu mul]imea p\catelor sale.
Vorbind despre p\cate [i încerc\ri, despre p\cate [i virtu]i, P\rin]ii duhovnice[ti ai spiritualit\]ii r\s\ritene înva]\ c\ atât p\catul,
cât [i virtutea poart\ în ele un amestec propor]ional de durere [i
38
Idem, Problemele vie]ii, traducere de Cristian Sp\t\relu [i Daniela Filioreanu,
Editura Egumenița, f.l., f.a., p. 273.
39
Diac. prof. N. Balca, Sensul suferin]ei în cre[tinism, în „Studii Teologice”,
anul IX (1957), nr. 3-4, p. 176.
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de pl\cere. Iar aceasta este o urmare a p\catului str\mo[esc, care
a introdus în via]a omului c\zut cercul vicios, alternan]a dintre pl\cerea mult c\utat\ [i durerea aflat\.
Astfel, pl\cerea iluzorie [i, pân\ la urm\, dulcea]a amar\ a p\catului, impregnat\ de „acul” mustr\rilor de con[tiin]\, se dobândesc prin lacrimi nev\zute [i suspinuri mute ale sufletului. Cel mai
adesea, ceea ce procur\ pl\cere trupului se ob]ine prin ignorarea,
pân\ la t\g\duire, a sufletului. Prilejurile de satisfacere a dorin]elor
trupului sunt, de multe ori, prin lipsa de cump\tare [i din cauza exacerb\rii lor, ocazii de suferin]\ pentru trup. În mod similar, adev\ratele bucurii, înalte [i curate, ale sufletului se dobândesc prin
aspre nevoin]e trupe[ti, prin osteneala [i asceza sa, întrucât, potrivit Sfin]ilor P\rin]i, dup\ c\derea în p\cat, în via]a omului s-a
instalat o „lege a trupului” [i o „lege a duhului”, care se afl\ într-o
lupt\ surd\, c\utând fiecare dintre ele s\ [i-o supun\ pe cealalt\,
chiar [i cu pre]ul afect\rii unit\]ii de fiin]\ din construc]ia uman\.
Via]a adev\ratului cre[tin este una încercat\, probat\ prin numeroase [i tot mai puternice dificult\]i. Primirea [i dep\[irea acestora
constituie o dovad\ a ata[amentului sufletului fa]\ de Dumnezeu,
de la Care îi vine acestuia mângâierea, alinarea [i r\splata sau, dimpotriv\, fa]\ de pl\cerile iluzorii ale lumii [i vie]ii prezente. Vorbind despre „focul ispitelor”40 ca despre o form\ de retragere pov\]uitoare a harului, a ajutorului dumnezeiesc, Cuviosul Nichita Stithatul
apreciaz\ c\, prin intermediul acestora, Dumnezeu verific\ „aplecarea sufletului”41, în sensul c\ observ\ astfel „cui se d\ruie[te el
mai mult: Lui, F\c\torului [i Binef\c\torului lui, sau sim]irii lumii
[i lunecu[ului în pl\ceri?”42. {i, în func]ie de alegerea f\cut\ de
om, Dumnezeu „sau le d\ har îndoit celor ce sporesc în dragostea
Lui, sau îi biciuie[te cu aceste ispitiri [i necazuri pe cei lipsi]i de
lucruri, pân\ ce vor câ[tiga nepl\cerea fa]\ de lucrurile v\zute [i
nestatornice [i vor sp\la prin lacrimi am\r\ciunea de pe urma pl\cerilor venite de la ele”43.
40
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i
despre cuno[tinț\. Suta a doua a capetelor naturale, despre cur\țirea minții, în
vol. cit., p. 261.
41
Ibidem.
42
Ibidem.
43
Ibidem.
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Drama omului este aceea c\ el se simte prea legat [i ancorat
în via]a prezent\ [i se raporteaz\ aproape exclusiv la realit\]ile ei,
trecând cu vederea faptul c\ ea este doar un fragment din existen]a lui [i c\ partea cea mai mare a ei o reprezint\ via]a ve[nic\.
{i, din cauza acestei ignoran]e, consider\ capitale experien]ele vie]ii
prezente, dând valoare absolut\ momentelor de bucurie prezent\
[i considerând c\, astfel, a descoperit adev\rata fericire, dup\ cum
orice experien]\ negativ\ sau trist\ o consider\ un real blestem, o
condamnare.
Ceea ce trebuie s\ fac\, îns\, omul este s\-[i alc\tuiasc\ [i s\
respecte o ierarhie moral\ autentic\. În locul bunurilor materiale
[i trec\toare, s\ le a[eze pe cele duhovnice[ti [i ve[nice, pe care,
dup\ cuvântul Mântuitorului Hristos, nu i le poate strica sau fura
nici molia, nici rugina [i nici ho]ii (Matei 6,19), iar via]a prezent\
s\ nu o tr\iasc\ din perspectiva „clipei”, pe care caut\ s\ o dilate,
pentru a o umple cu cât mai multe pofte [i pl\ceri, ci din perspectiva ve[niciei. Multe dintre gre[elile [i p\catele pe care le s\vâr[e[te omul, izvoare ale suferin]elor [i bolilor de mai târziu, au
drept cauz\ pu]ina medita]ie a lui asupra ve[niciei [i a ceea ce va
tr\i el în ea.
Omul vrea s\ tr\iasc\ din plin via]a aceasta, parc\ într-o negare
total\ a celei viitoare, iar modul în care în]elege cel mai adesea s\
o fac\ – p\c\tos sau p\tima[ – îl face s\ descopere mai târziu c\
[i-a risipit-o, a uzurpat-o [i a pierdut-o, pentru c\, mai devreme
sau mai târziu, ajunge [i el s\ constate iluzia [i minciuna p\catului. Acesta i-a promis c\ îi va oferi totul, dar, dup\ satisfacerea
lui, sufletul descoper\ minciuna acestuia, ajungând s\ tr\iasc\
sentimentul e[ecului [i al vidului spiritual, ca unul ce s-a lansat, s-a
preocupat [i s-a agitat spre s\vâr[irea lui, iar dup\ apunerea acestuia, a r\mas cu un gust amar [i un sentiment al z\d\rniciei, cauzat
de discrepan]a dintre ceea ce sperase s\ dobândeasc\ [i ceea ce a
ob]inut în fapt. Tr\ind în acest registru s\rac al pl\cerilor trupe[ti,
cu ignorarea celor înalte [i superioare, omul î[i risipe[te [i epuizeaz\ via]a prezent\ [i, dac\ pân\ la sfâr[itul ei nu se întoarce [i
nu se c\ie[te, [i-o pierde [i pe cea viitoare.
În realitate, atitudinea omului ar trebui s\ fie exact cea contrar\.
Tr\ind din perspectiva dobândirii vie]ii viitoare, ostenindu-se [i
nevoindu-se s\ împlineasc\ exigen]ele morale, ceea ce i-ar oferi o
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ve[nicie fericit\, va descoperi efemeritatea [i lipsa de real\ consisten]\ a pl\cerilor [i bucuriilor trec\toare [i va c\uta s\ le cultive
pe cele spirituale. Dac\, în primul caz, omul î[i preg\te[te, chiar
f\r\ s\ realizeze acest lucru, tr\irea în iad, înainte de a descoperi
vie]uirea autentic\, în cea de-a doua situa]ie, sufletul tr\ie[te înc\
de aici [i de acum, ca ni[te str\fulger\ri sau anticip\ri, ca pe ni[te
preînchipuiri ale celor ce vor s\ fie, bucuriile viitoare.
Ceea ce i se pare omului a fi bine aici, pentru aceast\ via]\, nu
trebuie, în mod obligatoriu s\ fie bun [i din perspectiva vie]ii ve[nice, dup\ cum, în mod contrar, lucrurile pe care omul nu le pre]uie[te [i nu le cultiv\, neconsiderându-le a fi de valoare, i-ar putea
oferi bucurii nepieritoare, dac\ le-ar cultiva. Adesea, bucuriile prezente, dac\ nu sunt tr\ite curat [i înalt, se transform\ în surse ale
încerc\rilor [i necazurilor viitoare, dup\ cum [i p\timirile sau suferin]ele actuale, dac\ sunt tr\ite duhovnice[te, cu mul]umire, r\bdare,
demnitate [i noble]e sufleteasc\, vor deveni izvoare inepuizabile
de bucurie înalt\ [i curat\, spre fericirea ve[nic\.
Socotind r\bdarea necazurilor a fi „calea Apostolilor”44, Sfântul
Marcu Ascetul consider\ c\ asumarea lor este o dovad\ de discern\mânt duhovnicesc în raport cu propria persoan\ [i de exersare
spiritual\, pentru c\ „tot necazul v\de[te aplecarea voin]ei, dându-i
acesteia prilej s\ încline fie la dreapta, fie la stânga”45, în sensul c\
prin acceptarea lui [i prin purtarea lui cu demnitate [i încredere
ferm\ în ajutorul [i r\splata din partea lui Dumnezeu, el îi este folositor omului, în timp ce încercarea de evitare [i de eschivare, de
refuz sau revolt\ fa]\ de el îi este acestuia p\gubitoare, atât în planul
vie]ii acesteia, trupe[ti [i suflete[ti, cât [i din perspectiva mântuirii
[i a vie]ii ve[nice.
Sfântul Isaac Sirul, cel care a prezentat cum nimeni altul nu a
reu[it s\ o fac\ în spiritualitatea cre[tin\ rostul nevoin]elor în urcu[ul duhovnicesc [i în lucrarea de dobândire a des\vâr[irii, vorbe[te despre toate aceste încerc\ri ca fiind „toiagul ispitelor”46 sau
44

Sfântul Marcu Ascetul, Despre cei ce cred..., în Filocalia..., vol. I, p. 334.
Ibidem, p. 339.
Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoin]\, Cuvântul L: „Despre aceea[i tem\ [i
despre rug\ciune”, în vol. cit., p. 262.
45
46
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„toiagul Judec\torului”47 [i înva]\ c\ acestea constituie calea cea
mai scurt\ [i sigur\ de apropiere de Dumnezeu. Lipsa lor deplin\
din via]a omului îl face pe acesta s\ se asemene cu „o comoar\ nep\zit\, cu un lupt\tor dezarmat, cu o corabie lipsit\ de vâslele ei
[i cu un rai al c\rui izvor de ap\ a secat”48, odat\ ce, dincolo de a fi
c\i de sl\bire [i de [ubrezire a lucr\rilor trupului, ele sunt mijloace
de exersare spiritual\ [i de biruin]\ în plan duhovnicesc. În fond,
aceasta este semnifica]ia fundamental\ pe care le-o d\ lor credin]a
ortodox\ – de mijloace eficiente [i cale scurt\ sau concentrat\ de
îndreptare a vie]ii, de [tergere a p\catelor [i de eliberare din robia
lor, atunci când acestea au caracterizat via]a omului, pân\ la experierea lor, sau de însutit\ [i înmiit\ r\splat\ din partea lui Dumnezeu, atunci când cel încercat este un aspru nevoitor, deprins [i
încercat în lupta împotriva r\ului [i a p\catelor.
Sfânta Scriptur\, cuvântul mântuitor al lui Dumnezeu, adresat
omului pentru ca, prin împlinirea lui, s\-[i dobândeasc\ sfin]enia,
ceea ce în limbajul aceleia[i spiritualit\]i ortodoxe se nume[te „p\timire” sau dobândirea îndumnezeirii (theosis), ne vorbe[te despre
r\splata pe care o vor primi cei drep]i în Împ\r\]ia lui Dumnezeu,
cei care „prin r\bdarea lor [i-au câ[tigat sufletele lor (Luca 21, 19),
cei care s-au mântuit „r\bdând pân\ la cap\t” (Matei 10, 22). În
dragostea Sa nesfâr[it\, în bun\tatea infinit\ care Îl caracterizeaz\,
Dumnezeu nu trece cu vederea nici chiar cele mai mici nevoin]e ale
omului. Ceea ce lumii [i omului li se pare adesea ilogic, nesemnificativ sau f\r\ real\ importan]\, dar s-a dobândit prin osteneal\ [i
st\ruin]\, are o cu totul alt\ semnifica]ie din perspectiva lui Dumnezeu. Dac\ El pre]uie[te toate aceste eforturi ale omului, în func]ie
de r\bdarea [i smerenia lui, atunci când le r\spl\te[te o face cum
doar El o poate face: însutit [i înmiit. Prin urmare, omul încercat
trebuie s\ aib\ permanent convingerea c\ prin necazurile [i suferin]ele prezente lucreaz\ [i dobânde[te propria mântuire, c\ toate
experien]ele triste sau negative din via]a sa, oricât de numeroase
47
Ibidem, Cuvântul LXXI: „Despre cele prin care poate dobândi cineva schimbarea înțelesurilor ascunse împreun\ cu schimbarea viețuirii celei din afar\”, în
vol. cit., p. 359.
48
Ibidem, Cuvântul LXXXV: „Despre felurite teme. Prin întreb\ri [i r\spunsuri”,
în vol. cit., p. 426.
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sau de dureroase ar fi ele, î[i vor afla odat\ [i odat\ sfâr[itul, îns\,
dincolo de aceast\ grani]\ a vie]ii [i suportabilit\]ii, sufletul este
condus de sfin]ii îngeri în Împ\r\]ia lui Dumnezeu, o existen]\
fericit\, de comuniune cu Dumnezeu [i cu to]i cei binepl\cu]i Lui,
care, prin bucurii sau prin necazuri, [i-au dobândit mântuirea.
A[adar, elementul fundamental pe care îl aduce cre[tinismul în abordarea acestei probleme de importan]\ capital\ atât pentru via]a
prezent\, cât [i pentru cea viitoare îl constituie valorificarea [i valorizarea lor, extragerea sau exploatarea semnifica]iilor pozitive [i mântuitoare ale lor.
Experien]a vie]ii omene[ti, în general, demonstreaz\ realitatea
[i universalitatea durerii, a bolii [i a suferin]ei, a necazurilor, încerc\rilor [i p\timirilor umane. Nu exist\ om care, în via]a prezent\,
s\ nu fi gustat mai mult sau mai pu]in din cupa aceasta amar\ a
încerc\rilor, s\ se poat\ l\uda c\ a cunoscut, de la na[tere [i pân\
la moarte, doar bucurii [i împliniri, dup\ cum, tot a[a, nu exist\ fiin]\
uman\ care s\ nu fi cunoscut, în via]a aceasta, decât necazuri, suferin]e [i dureri. Pe undeva, în via]\, ele se împletesc. P\rintele
Dumitru St\niloae surprindea cu mult\ sensibilitate duhovniceasc\
aceast\ realitate a vie]ii cre[tine, spunând c\ „de pe dealurile bucuriilor – în v\ile necazurilor, a[a decurge via]a omului duhovnicesc;
dar ea înscrie un real progres în aceste alternan]e. Bucuriile pentru r\bdare sunt tot mai curate, mai spiritualizate, mai nep\tate de
mul]umirea de sine; necazurile sunt tot mai ferm r\bdate. Propriu-zis,
bucuriile sunt domolite de siguran]a necazurilor ce vor veni, iar
necazurile r\bdate cu amestec de senin\tate, de râs interior, cum
ar zice Ioan Sc\rarul, pentru siguran]a bucuriilor ce vor veni la rând.
Deci, oricât de stric\cioase ar fi împrejur\rile externe în care se
desf\[oar\ via]a omului duhovnicesc, l\untric, ea a ajuns la un fel
de nivelare, care îi d\ o statornic\ lini[te. E t\ria spiritului în fa]a
valurilor lumii”49.
Ceea ce trebuie s\ fac\ omul, atât în situa]ia celor dintâi –
bucuriile –, cât [i în cazul suferin]elor, este s\ le exploateze pozitiv,
s\ le lege de scopul esen]ial al vie]ii sale: mântuirea. Bucuriile s\
caute s\ le permanentizeze, cur\]indu-le de tot ceea ce poate fi
49
Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea Ortodox\. Ascetica [i Mistica,
EIBMBOR, Bucure[ti, 1992, p. 142.
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p\c\tos [i p\tima[; necazurile s\ le dep\[easc\ printr-o conduit\
pozitiv\, care s\ nu îi paralizeze voin]a [i s\ îi întunece existen]a,
ci s\ îl ajute s\ priveasc\ dincolo de ele [i chiar dincolo de via]a
aceasta, la fericirea viitoare [i ve[nic\.
Bucuria [i necazul, durerea [i alinarea, suferin]a [i mângâierea
sunt constante, ba chiar dominante ale vie]ii acesteia. Cre[tinismul
[i cre[tinul adev\rat nu le caut\ [i nu le dore[te în ele însele,
pentru c\ niciodat\ nu este convins asupra puterilor [i conduitei
sale în fa]a lor, dar, odat\ instalate, trebuie s\ c\ute s\ le valorifice
[i s\ le fructifice, s\ fac\ „filosofia vie]ii” [i a „bolii”, cum spun
Sfin]ii P\rin]i, adic\ s\ caute s\ afle din ce cauz\ au venit acestea
asupra sa, de ce în chiar acel moment al vie]ii sale, uneori cel mai
fericit, ce vor ele s\-i spun\ sau s\-i vesteasc\ [i care trebuie s\ fie
conduita sa pentru a le elimina sau a le limita puterea, iar când
acest lucru nu mai este posibil, cum poate s\ desprind\, chiar [i
din cele mai nefericite [i dificile momente, evenimente sau st\ri
ale vie]ii sale, concluzii potrivite, care s\ îl ajute s\ le înfrunte [i s\
mearg\ mai departe, fr\mântându-se tot mai pu]in, m\car din punct
de vedere duhovnicesc, dar folosindu-se de ele cât mai mult cu
putin]\.
Cuviosul Nichita Stithatul consider\ încerc\rile „paharul am\r\ciunii judec\]ilor lui Dumnezeu”50 [i afirm\ c\ fiecare bea din acesta
în func]ie de p\catele sale, de mul]imea [i consisten]a acestora.
Astfel, „dac\ materia p\catului afl\toare în noi poate fi u[or t\m\duit\ [i înl\turat\, fiind alc\tuit\ din gânduri iubitoare de pl\cere
sau de via]\, paharul încerc\rilor, care ni se d\ de c\tre Doctorul
sufletelor noastre, este amestecat cu mil\, ca unora ce suntem ispiti]i de gânduri omene[ti [i suferim înc\ cele omene[ti. Dar dac\
este o materie greu de vindecat [i zace în adânc [i lucreaz\ putreziciunea spre moarte, fiind alc\tuit\ din gânduri de trufie [i de
mândria cea mai mare, ni se d\ paharul în toat\ asprimea mâniei,
ca boala mistuit\ [i sub]iat\ de focul ispitelor ce vin una dup\ alta s\
se dep\rteze din sufletele noastre, prin smerenia ce o aduc. Sp\lând astfel s\r\turile gândurilor prin lacrimi, ne vom ar\ta cura]i,
în lumina smereniei, Doctorului sufletelor noastre”51.
50
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i
despre cuno[tinț\. Suta a doua..., p. 265.
51
Ibidem.
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Identificând acelea[i dou\ c\i de îndreptare a omului [i de întoarcere a lui din robia p\catului [i a patimilor: blânde]ea [i asprimea, Cuviosul Paisie Aghioritul înva]\ c\ „în încerc\ri se ascunde
o tain\: cea a iubirii lui Dumnezeu”52. Cuviosul P\rinte, apreciind
c\ „pentru ca s\ mearg\ cineva în Raiul cel dulce trebuie s\ m\nânce aici multe am\r\ciuni, ca s\ primeasc\ în mân\ pa[aportul
încerc\rilor”53, consider\ c\ suportarea lor este cea mai înalt\ harism\, cel mai important dar pe care îl poate dobândi omul sau,
cum spune el, „crucile încerc\rilor sunt mai presus de talan]ii”54, de
harismele pe care ni le d\ Dumnezeu.
Necazurile sunt „medicamente amare”55, pe care Dumnezeu i
le ofer\ omului spre îns\n\to[irea sufletului, „antibioticul pe care
ni-l d\ Dumnezeu pentru bolile sufletului nostru [i care ne ajut\
mult duhovnice[te”56. „Daruri ale lui Dumnezeu”57, necazurile [i
bolile sunt considerate „examene pentru cealalt\ via]\”58, „binefaceri mari, odat\ ce sufletul omului este asem\nat cu aurul cel mai
de pre], iar încerc\rile [i bolile – cuptorul [i focul prin care acesta
se probeaz\ [i se cur\]\59. Din acest motiv, purtarea sau r\bdarea
lor este o adev\rat\ „s\rb\toare” a sufletului, prin care cre[tinul
dobânde[te alinare [i mângâiere.
Încerc\rile [i p\timirile f\r\ de voie reprezint\ „crucea de fiecare zi”60, „calea lui Dumnezeu”61, pe care o str\bat to]i cei care
doresc s\ I se asemene în virtute [i s\ dobândeasc\ mântuirea.
Sfântul Ioan Gur\ de Aur consider\ încerc\rile a fi „între cele
mai mari binefaceri”62 [i dovad\ a Proniei „îndur\toare a lui
52

Cuviosul Paisie Aghioritul, op. cit., p. 209.
Ibidem, p. 205.
Ibidem, p. 208.
55
Ibidem, p. 215.
56
Ibidem, p. 216.
57
Ibidem, p. 212.
58
Ibidem, p. 213.
59
Ibidem, p. 226.
60
Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinț\. Cuvântul V: Despre dep\rtarea
de lume [i despre toate cele ce tulbur\ mintea, în vol. cit., p. 42.
61
Ibidem.
62
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la 26 octombrie, ziua Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, în vol. Predici la duminici [i s\rb\tori, traduse [i orânduite dup\
duminicile [i s\rb\torile anuale ale Bisericii Ortodoxe de Episcopul de Roman,
Melchisedek, ediția a II-a, Editura Bunavestire, Bac\u, 1997, p. 205.
53
54
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Dumnezeu”63 [i aceasta întrucât „Dumnezeu este bun [i plin de dragoste, nu numai când ne face bine, ci [i când ne pedepse[te”64,
dup\ cum tonul aspru sau pedeapsa fa]\ de un copil neascult\tor
nu sunt dovezi ale urii sau indiferen]ei unui p\rinte iubitor, ci ale
grijii [i preocup\rii lui fa]\ de corijarea copilului.
Prin „cuptorul suferin]elor”65 [i prin „focul nenorocirilor”66, omul
se elibereaz\ de efectele p\catelor sale [i î[i dobânde[te mântuirea
sufletului. Toate necazurile [i p\timirile sunt nu doar o form\ de
„certare îndrept\toare”67, din partea lui Dumnezeu, ci prilejuri de
autocunoa[tere [i, astfel, de smerire înaintea Lui [i a semenilor.
„Proba feluritelor necazuri”68 constituie o adev\rat\ „mucenicie” a
con[tiin]ei69, iar celui care le dep\[e[te duhovnice[te i se socote[te în loc de ascez\ sau de nevoin]a la care a fost chemat, dar
pe care nu a împlinit-o. De altfel, omul are prilejul s\ observe, pe
parcursul vie]ii sale, [i uneori chiar foarte de timpuriu, c\ dac\ nu
s-a ostenit de bun\ voie, mai ales atunci când situa]ia, starea de
s\n\tate sau tinere]ea îi ofereau aceast\ posibilitate, se va c\i, va
fi constrâns mai târziu s\ suporte aceast\ lips\ de discern\mânt,
prin nevoin]e, boli, suferin]e [i neputin]e f\r\ de voie.
Într-o exprimare de o profunzime duhovniceasc\ deosebit\,
Cuviosul Paisie Aghioritul ne încredin]eaz\ c\ „atunci când trupul
sufer\, sufletul se sfin]e[te. Boala face s\ ne doar\ trupul, aceast\
cas\ a noastr\ f\cut\ din p\mânt, dar astfel se va bucura mult st\pânul ei, adic\ sufletul nostru, în palatul ceresc pe care ni-l preg\te[te Iisus Hristos”70. Prin smerenia spre care conduce, suferin]a trupeasc\ ajut\ la vindecarea bolii duhovnice[ti71. Celui care o rabd\
cu n\dejde, boala i se face o adev\rat\ „s\rb\toare”72.
63

Ibidem.
Ibidem.
Idem, Problemele vie]ii, traducere de Cristian Sp\t\relu [i Daniela Filioreanu, Editura Egumenița, f.l, f.a., p. 30.
66
Idem, Primele patru omilii despre statui. Omilia a IV-a, traducere din original de Stoenescu Apostol, Noua Tipografie „Profesional\” Dimitire C. Ionescu,
Bucure[ti, 1908, p. 72.
67
Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 282.
68
Simeon Metafrastul, op. cit., p. 371.
69
Sfântul Petru Damaschinul, op. cit., p. 274.
70
Cuviosul Paisie Aghioritul, op. cit., p. 228.
71
Ibidem, p. 226.
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Ibidem, p. 235.
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Prin toate aceste sl\biciuni, dureri [i neputin]e, înva]\ Sfântul
Ioan Gur\ de Aur, „pedepse[te Dumnezeu trupul, ca s\ se în]elep]easc\ sufletul”73. Atunci când sunt efecte ale p\catelor personale,
chiar [i dac\ urm\rile nefaste ale acestora nu pot fi deplin eliminate,
ele ajut\ la dobândirea s\n\t\]ii sufletului. Când îns\ cei încerca]i
sunt nep\timitori, de[i nimeni nu se poate considera f\r\ de p\cat,
încerc\rile primite li se fac prilej de r\splat\ [i de încununare din
partea lui Dumnezeu. Îns\, sensul pe care îl d\ Spiritualitatea Ortodox\ nep\timirii nu este acela de lips\ a ispitelor sau încerc\rilor. Nep\timitor cu adev\rat nu este cel neispitit, ci acela care, crunt
fiind ispitit, biruie[te tenta]iile, statornicindu-se astfel în lupta împotriva p\catelor [i în lucrarea virtu]ilor. Prin fiecare necaz [i încercare suportat\ de ace[tia cu noble]e [i mul]umire, Dumnezeu
le înfrumuse]eaz\ [i le împodobe[te cununa fericirii ve[nice.
Cu o astfel de în]elegere duhovniceasc\, Sfântul Ignatie Briancianinov consider\ prezen]a necazurilor „semn al alegerii dumnezeie[ti”74, pentru c\ nu le este dat tuturor a le accepta, a le primi [i a
le birui. „Medicamente amare”75, încerc\rile [i suferin]ele sunt numite
de P\rin]ii cei duhovnice[ti binecuvânt\ri, daruri [i examene pentru
cealalt\ via]\76. Omul trebuie, mai degrab\, s\ mediteze [i s\ se
întristeze nu atunci când este încercat, pentru c\ încercarea este
semn al „cercet\rii” [i „alegerii” din partea lui Dumnezeu, al chem\rii la „lupta cea bun\” (II Timotei 4, 7) împotriva p\catelor [i
spre dobândirea bucuriei ve[nice, ci atunci când, tr\ind în p\cate [i
în f\r\delegi, aparent f\r\ nici un fel de efecte, i se pare c\ toate
merg bine [i ar fi la locul lor. Aceasta este lini[tea dinaintea furtunii, „p\ruta” s\n\tate, care face loc mor]ii spirituale, sub forma p\catelor, [i din care el nu se treze[te decât printr-o zguduire a întregii
sale fiin]e, propor]ional\ cu r\ut\]ile s\vâr[ite, printr-un cutremur
73
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Despre m\rginita putere a diavolului. Omilia I,
4, în vol. cit., p. 15.
74
Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvânt de mângâiere c\tre mirenii [i monahii nec\ji]i, în vol. Akedia, fa]a duhovniceasc\ a deprim\rii. Cauze [i remedii,
traducere din limba rus\ de Adrian T\n\sescu-Vlas, Editura Cartea Ortodox\,
Bucure[ti, 2010, p. 182.
75
Cuviosul Paisie Aghioritul, op. cit., p. 215.
76
Ibidem, p. 213.
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stihial, recreator77, care s\-i dea de gândit profund atât asupra vie]ii
sale prezente, cât mai ales asupra celei viitoare, conducând la poc\in]\ sau metanoia, adic\ la întoarcerea nu doar a min]ii sau a gândurilor sale, ci la schimbarea profund\ a întregii sale fiin]e.
Încerc\rile, necazurile, bolile, suferin]ele trebuie v\zute ca un
semnal de alert\, care ne atrage aten]ia, cel mai adesea la nivel
somatic sau trupesc, asupra dezechilibrelor spirituale. Atunci când
omul con[tientizeaz\ acest lucru [i le remediaz\, iese repede [i
mai u[or din toate aceste p\timiri. Când, îns\, ignor\ aceste avertismente, singur [i le înmul]e[te [i le agraveaz\, îndreptându-se
c\tre pr\bu[irea în p\cate [i mai mari [i, astfel, în dureri [i suferin]e însp\imânt\toare.

77
Dumitru St\niloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, edi]ia a II-a, Editura Omniscop, Craiova, 1993, p. 95.

