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Dimensiunea vindec\toare a 

monahismului*

Arhim. Varlaam MERTICARIU

Motiva]iile celor care, p\r\sind lumea, s-au s\l\[luit `n pustie au fost mul-
tiple: de ordin istoric, social, teologic. Avva Pafnutie, `n secolul al IV-lea, stabilea
trei cauze care determinau pe unii dintre cre[tini s\ `mbr\]i[eze via]a monahal\:
chemarea lui Dumnezeu, mijlocirea oamenilor [i `mprejur\rile vie]ii1. 

Exist\ m\rturii care confirm\ faptul c\ unii cre[tini se refugiau `n m\n\stiri
pentru a sc\pa de impozite, de recrutarea for]at\ `n armata imperial\, de exploatarea
marilor proprietari de p\m=nturi, de tot felul de nedrept\]i. Fericitul Ieronim,
descriind via]a Sf=ntului Pavel Tebeul, „cel care `ncepe lupta cre[tinului `n pustiu
pentru des\v=r[irea sufleteasc\”2, afirm\ c\ acesta s-a retras `n singur\tate spre a
nu fi prins [i ucis de urm\ritori, ajung=nd cur=nd s\ fac\ din pl\cere ceea ce la
`nceput a f\cut din necesitate3. Iar despre avva Moise, Sf=ntul Ioan Casian spune
c\ s-a retras `n de[ertul Calam spre a sc\pa de pedeapsa capital\ la care a fost
condamnat `n urma unei omucideri („quod metu mortis quae ei propter homicdii
crimen intentabatur impulsus ad monasterium decucurrit”)4.

~ns\ cei mai mul]i dintre c\lug\rii perioadei de `nceput a monahismului au
p\r\sit ora[ele, via]a ap\s\toare din societatea scalavagist\, imoral\ [i nedreapt\,
retr\g=ndu-se `n pustiu, `n singur\tate, `n cele dint=i comunit\]i monahale din
dorin]a de a `mplini `n via]a lor poruncile Evangheliei [i `ndemnurile Sfin]ilor
Apostoli [i de a construi o lume `n care s\ domneasc\ evlavia [i dreptatea.
Constat=nd aceast\ realitate, la sf=r[itul secolului al IV-lea, c=nd monahismul era
deja foarte r\sp=ndit, [i dorind ca ea s\ se extind\ asupra `ntregii societ\]i, Sf=n-
tul Ioan Gur\ de Aur scria: „Adesea am dorit ca m\n\stirile s\ nu-[i mai aib\

1 Conferin]\ preg\tit\ pentru 14. International Interconfessional Congress of Religious
(cu tema: La dimension guérissant de la vie en communauté religieuse), Diakonissenhaus
Riehen – Basel, Elve]ia, 11-16 iunie 2005.

1 Ioan Casian, Convorbiri duhovnice[ti, III, 4-6 (P.L., 49, 563-566). Nicolae Corneanu,
Cu privire la originea monahismului cre[tin, `n M.B., anul V, 1955, nr. 4-6, p. 90. 

2 Arhim. Efrem En\cescu, Privire general\ asupra monahismului cre[tin, partea I,
R=mnicu-V=lcea, 1933, p. 27. 

3 Fericitul Ieronim, Via]a Sf=ntului Pavel, vel dint=i eremit, 5 (P.L., 23, 21 A). 
4 Sf=ntul Ioan Casian, Convorbiri cu P\rin]ii, III, 5 (P.L., 49, 465). 
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vreun rost [i ca legile ori dreptatea s\ fie observate `n cet\]ile noastre, astfel `nc=t
s\ fim scuti]i de a mai c\uta ad\post `n retragere (adic\ `n pustiu). Cum `ns\
oamenii parc\ s-au z\p\cit, cum cet\]ile cu legile [i tribunalele lor prisosesc `n
nelegiuire [i nedreptate, pustiul este bogat `n roadele `n]elepciunii”5. Descriind
via]a Sf=ntului Antonie cel Mare, „`ntemeietorul vie]ii pustnice[ti” [i a comu-
nit\]ii adunate `n jurul s\u, Sf=ntul Atanasie cel Mare remarc\ faptul c\, `n cadrul
acesteia, „nu era nici unul care s\ sufere sau s\ fac\ vreo nedreptate, nu se auzea
dojana nici unui asupritor…”6. 

~n]elegem c\ cei retra[i `n pustiu doreau s\ edifice o societate, o lume vin-
decat\ de orice nedreptate [i imoralitate, o „cetate a lui Dumnezeu” (Civitas Dei),
ai c\rei cet\]eni s\ se vindece ei `n[i[i de orice patim\ (nu era nici unul care… s\
fac\ vreo nedreptate). ~n acest sens, fiecare „P\rinte al de[ertului” s-a retras `n
pustiu [i a r\mas s\ tr\iasc\ aici nu dintr-o nefireasc\ „fug\ de lume” [i nici
pentru a-[i evita semenii, ci pentru a fugi de p\cat, prin „lume” ei `n]eleg=nd
p\catul7. Din aceast\ perspectiv\, pustiul, m\n\stirea, a reprezentat mediul care
le-a favorizat str\duin]ele de purificare trupeasc\ [i sufleteasc\, [coala care i-a
`nv\]at lupta `mpotriva p\catului, spitalul `n care ei au `ncercat [i cei mai mul]i au
reu[it s\ se vindece de r\nile acestuia. Lumea care s-a n\scut prin nevoin]ele lor a
devenit un fel de „rai”, un „nou paradis”, iar locuitorii ei, monahii, s-au trans-
format `n „`ngeri pe p\m=nt”, `n „cet\]eni ai raiului”8. 

C=t mai departe de lume [i c=t mai aproape de Dumnezeu, monahii au c\utat
des\v=r[irea duhovniceasc\, zidirea „omului celui nou” (Efes. 2, 5), `ndumnezeirea.
~n viziunea Sfin]ilor P\rin]i, s\n\tatea omului este similar\ st\rii de des\v=r[ire,
c\reia acesta `i este sortit prin `ns\[i natura sa. Ori, des\v=r[irea naturii omene[ti
aceasta este, s\ fie `ndumnezeit\, [i este s\dit\ `n `ns\[i natura sa capacitatea de a
deveni dumnezeu prin har. Creat de Dumnezeu dup\ chipul [i asem\narea Sa
(Facere 1, 26), omul a primit de la `nceceput menirea de a se face asemenea Lui.
„Eu am zis: Dumnezei sunte]i” (Ps. 81, 6). Omul este o creatur\ c\reia i s-a dat
porunca de a deveni dumnezeu, spune Sf=ntul Vasile cel Mare9. Iar Sf=ntul
Grigorie de Nazianz scrie: „C=nd Fiul cel ve[nic (..) l-a creat pe om, cu acest scop
l-a f\cut, s\ fie el `nsu[i dumnezeu”10. 

Prin p\catul originar, Adam s-a ab\tut de la scopul pentru care a fost creat, a
`ncetat s\ mai tind\ cu toat\ fiin]a lui spre Dumnezeu, ascunz=ndu-se de El [i
refuz=nd s\ se mai deschid\ cu sinceritate [i cu toate puterile sale harului necreat. Ne
mai `mp\rt\[indu-se din Izvorul a toat\ des\v=r[irea, virtu]ile `nsumate `n chipul

5 Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, ~mpotriva du[manilor vie]ii c\lug\re[ti, I, 7. (P.G., 47, 328). 
6 Sf=ntul Atanasie cel Mare, Via]a [i petrecerea Sf=ntului Antonie, XLIV (P.G., 26,

908 B). 
7 Nicolae Corneanu, Ce trebuie s\ `n]elegem prin fuga de lume, `n M.B., anul V, 1956,

nr. 1-3, pp. 28-63. 
8 Idem, Farmecul pustiului, `n volumul Patristica mirabilia. Pagini din literatura pri-

melor veacuri cre[tine, Ia[i, 2001, p. 135. 
9 Citat de Sf=ntul Grigorie de Nazianz, Cuv=nt\ri, XLIII, 48. 
10 Poeme, I, 1, VIII. 
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pe care l-a mo[tenit la creare au sl\bit, iar asem\narea cu Dumnezeu, pe care a
`nceput s\ o `nf\ptuiasc\ din chiar momentul zidirii sale, s-a pierdut. 

La „plinirea vremii” (Gal. 4, 4), M=ntuitorul Iisus Hristos a venit `n lume,
pentru a restaura `n trupul s\u omenesc natura uman\ originar\, „fiind cel dint=i
dintre to]i [i singurul care ne-a ar\tat `n fiin]a Sa un chip de om adev\rat [i f\r\
sc\deri”11. Astfel, opera Sa r\scump\r\toare [i m=ntuitoare este `n acela[i timp o
lucrare de t\m\duire, de vindecare a `ntregii umanit\]i asumat\ `n Persoana Sa [i
de aducere a ei nu doar la starea de s\n\tate spiritual\ primordial\, adamic\, ci
chiar la `ndumnezeire. Nu trebuie uitat faptul c\ verbul ���� (a salva),
folosit adeseori `n Noul Testament, `nseamn\ nu numai „a elibera” sau „a sc\pa
dintr-o primejdie”, ci [i „a vindeca”, iar cuv=ntul ������� (m=ntuire)
desemneaz\ nu numai eliberarea, ci [i vindecarea12. Astfel, Hristos
R\scump\r\torul [i M=n-tuitorul nostru Se arat\ lumii ca Doctor, iar m=ntuirea
pe care o realizeaz\ El este vindecarea omului din starea de p\c\to[enie, boal\ [i
moarte `n care a c\zut `n urma p\catului str\mo[esc. 

Sf=ntul Grigorie de Nyssa vorbe[te despre vindecarea naturii umane realizat\
de Fiul lui Dumnezeu zic=nd: „S\n\tatea sufletului este bun\ mireasm\ a voii dum-
nezeie[ti, precum c\derea din voia cea bun\ (a Celui bun) este boala sufletului,
care sf=r[e[te prin moarte. Fiindc\ deci am sl\bit (ne-am `mboln\vit) prin p\-
r\sirea vie]uirii celei bune din rai, c=nd ne-am umplut de veninul neascult\rii, [i
de aceea firea noastr\ a fost luat\ `n st\p=nire de boala aceasta rea [i pricinuitoare
de moarte, a venit Doctorul cel adev\rat, t\m\duind dup\ legea doftoriceasc\ r\ul
prin cele contrare lui. {i pe cei lua]i `n st\p=nire de boal\, din pricin\ c\ s-au
desp\r]it de voia dumnezeiasc\, `i elibereaz\ iar\[i de boal\ prin unirea cu voia
dumnezeiasc\”.13

Aceast\ m=ntuire sau vindecare a `ntregii umanit\]i [i `ndumnezeirea ei, `m-
plinite `n Persoana Cuv=ntului lui Dumnezeu `ntrupat, sunt d\ruite prin Sf=ntul
Duh fiec\rui cre[tin care, `n Taina Botezului14, se une[te cu Hristos, `n Biseric\.
~ns\ la Botez ele sunt date doar ca poten]ialitate, urm=nd ca fiecare cre[tin s\-[i
`mpoprieze efectele vindec\rii Sfintele Taine, prin nevoin]\ [i ascez\. 

Hristos, „Doctorul sufletelor [i al trupurilor noastre”, a pus la dispozi]ia tu-
turor cre[tinilor harul s\u vindec\tor, prin Sfintele Taine ale Bisericii, „farmacia
duhovniceasc\, unde se preg\tesc leacuri noi, ca s\ ne vindec\m de r\nile pe care
ni le face lumea”15. De aceea, Sf=nta Euharistie a fost numit\ `nc\ din anti-
chitatea cre[tin\ „leacul nemuririi”16 sau „leacul nemuririi [i doctorie pentru a nu

11 Nicolae Cabasila, Despre via]a `n Hristos, VI, 94. 
12 Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, `n rom=ne[te de Marinela Bojin,

Editura ∑����, Bucure[ti, 2001, p. 8. 
13 Sf=ntul Grigorie de Nyssa, Despre rug\ciunea domneasc\, IV. Cf. Jean Claude

Larchet, op. cit., pp. 243-244. 
14 Unii Sfin]i P\rin]i numesc Botezul Vitezda `n care sunt vindecate deficien]ele naturii

sl\b\nogite. 
15 Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Ioan, II, 5. 
16 Clement Alexandrinul, Cuv=nt `mpotriva elinilor, X, 106, 2. 
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muri, ci a tr\i ve[nic `n Iisus Hristos”17. Iar prin Taina Sf=ntului Maslu se d\-
ruie[te bolnavilor vindecarea sufleteasc\ [i trupeasc\, iertarea p\catelor [i t\m\-
duirea de boal\ sau alinarea suferin]ei (Mc. 6, 13; Iacob 5, 14-15). 

Neocolind bolile trupe[ti, ci socotindu-le uneori leacuri `mpotriva m=ndriei [i
prilej de smerire (Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, Sf=ntul Ioan Sc\rarul), cre[tinii au
c\utat dintru `nceput mai ales vindecarea de bolile suflete[ti, adic\ de p\cate [i
patimi. Clement Alexandrinul nume[te `n mod foarte clar patimile drept „boli ale
sufletului (����� �����)”18, iar Sf=ntul Nichita Stithatul vorbe[te
despre „boala patimii”19. Sf=ntul Macarie Egipteanul vorbe[te adeseori despre
boala p\catului. Amintim doar zicerea: „Dup\ c\lcarea poruncii, sufletul a c\zut
`n boala pati-miilor”20 [i c\ Dumnezeu „cunoa[te de ce rele este `nrobit sufletul,
cum este el `mpiedicat s\ lucreze cele spre via]\ [i cum zace el r\pus de boala
grea a pati-milor celor necinstite”21. Desigur, aceast\ g=ndire, fundamentat\ pe
`nv\]\turile Scripturii, o `nt=lnim la mai to]i P\rin]ii Filocaliei. ~l mai amintim doar
pe Sf=ntul Isaac Sirul, cu c=teva fraze pe care le g\sesc foarte expresive `n acest
sens: „Cu cele ale sufletului este tot a[a ca [i cu cele ale trupului. Dac\ deci
virtutea este `n chip firesc s\n\tatea sufletului, patimile sunt boli ale sufletului”22.
„F\r\ cur\]irea de patimi, nu se t\m\duie[te sufletul de bolile p\catului”23.

At=ta vreme c=t puterea [i sinceritatea credin]ei cre[tine au fost verificate de
constr=ngerile [i persecu]iile la care a fost supus\ vreme `ndelungat\ Biserica,
lupta duhovniceasc\ `mpotriva patimilor [i sl\biciunilor a fost dus\ cu tenacitate
[i cu dorin]a imit\rii vie]ii neprih\nite a Domnului [i a virtu]ilor martirilor. De
aceea, comunitatea cre[tin\ descris\ de Epistola c\tre Diognet este o comunitate
ideal\, o comunitate a sfin]ilor care duc „o vie]uire minunat\ [i recunoscut\ ca
nemaiv\zut\”24, care, de[i locuiesc pe p\m=nt, „sunt cet\]eni ai cerului”25. 

Este `n general acceptat\ ideea c\, dup\ `ncetarea persecu]iilor, calitatea vie]ii
cre[tine s-a mai diminuat. ~n noile condi]ii, cei care au dorit s\ intensifice lu-
crarea lor de cur\]ire [i vindecare de p\cate [i patimi s-au retras `n locuri izolate,
unde au luat fiin]\ cele dint=i comunit\]i monahale. Aici s-au str\duit s\ realizeze
desp\timirea, des\v=r[irea [i `ndumnezeirea. Au ap\rut, `n ajutorul lucr\rii lor,
reguli, metode, `ndrum\ri de lupt\ `mpotriva patimilor. P\rin]ii pustiei s-au str\-
duit s\ clasifice toate aceste patimi/boli [i s\ g\seasc\ remedii sau medicamente
pentru fiecare, pun=nd bazele unei adev\rate nosografii duhovnice[ti. La sf=r[itul
sec. IV – `nceputul secolului V, Sf=ntul Ioan Casian, originar din Scythia Minor –
Rom=nia de ast\zi – a scris celebra sa lucrare Despre a[ez\mintele m\n\stire[ti [i

17 Sf. Ignatie Teoforul, Epistola c\tre Efeseni, XX, 2. 
18 Clement Alexandrinul, Protreptic, XI, 115, 2. 
19 Sf=ntul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete, II, 22. 
20 Omilii duhovnice[ti, XXVI, 2; 4. 
21 Omilii duhovnice[ti, XXVI, 3, 4. 
22 Cuvinte despre nevoin]\, 83. 
23 Ibidem, 86. 
24 Epistola c\tre Diognet, V, 4. 
25 Ibidem, V, 9. 
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despre t\m\duirile celor opt p\cate principale, carte de c\p\t=i a monahismului
occidental26. 

S-a elaborat de-a lungul veacurilor o foarte bogat\ literatur\ ascetic\ [i mo-
nahal\ care pune la `ndem=na c\ut\rorilor des\v=r[irii `nv\]\tura [i experien]a
celor mai str\lucitoare personalit\]i ale pustiului `n leg\tur\ cu natura uman\ de
dinainte [i de dup\ c\derea lui Adam, despre s\n\tatea primordial\ [i originea
bolilor, despre leg\tura profund\ dintre bolile suflete[ti [i cele trupe[ti, despre
descrierea, manifest\rile [i felul `n care se produc bolile spirituale sau patimile,
despre condi]iile generale ale vindec\rii de patimi [i dob=ndirea virtu]ilor ca pre-
mis\ a redob=ndirii s\n\t\]ii. Amintim doar impesionanta colec]ie Filocalia sfin-
telor nevoin]e ale des\v=r[irii sau culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, care
arat\ cum se poate omul cur\]i, lumina [i des\v=r[i. Toate aceste scrieri, dincolo
de diversitatea lor extraordinar\ [i de epocile `n care au fost elaborate, sunt str\-
b\tute ca de un fir ro[u conduc\tor de aceast\ idee fundamental\ a vindec\rii de
patimi [i a `ndumnezeirii celor care, dorind acest lucru, aleg calea ascezei sau a
monahismului. 

~n aceast\ literatur\ „ziditoare de suflet” g\sim toat\ teologia „pustiei” despre
boal\, `ntreaga strategie terapeutic\, metodic\ [i coerent\, elaborat\ de multe
genera]ii de b\rba]i sfin]i]i prin multe nevoin]e [i osteneli, care ne-au transmis
`nv\]\turile [i experien]ele lor duhovnice[ti, lista complet\ a mijloacelor [i lea-
curilor prin care ne putem vindeca de orice boal\ spiritual\. 

~n `ndelungata sa istorie, monahismul a fost pe r=nd universitate a celei mai
`nalte teologii, armat\ de elit\ `n r\sp=ndirea Evangheliei, bastion inexpugnabil
al dreptei credin]e `n lupta `mpotriva ereziilor [i schismelor, laborator al [tiin]elor
profane, agora a filosofiei [i g=ndirii celei mai `naripate, academie a tuturor ar-
telor frumoase, azil pentru str\ini, dezorienta]i [i `nvin[i, bolni]\ pentru cei r\ni]i
`n cursele vie]ii. Dar mai ales a fost [coal\ a virtu]ilor, c=mp de b\t\lie pentru
aprigul [i rafinatul r\zboi nev\zut `mpotriva p\catelor, patimilor [i sc\derilor na-
turii umane. 

~ns\ la o privire general\, dar sincer\ asupra acestui spectaculos capitol din
istoria Bisericii – monahismul putem constata c\ uneori boala a `nvins pe unii
din cei care s-au dedicat vindec\rii [i des\v=r[irii, c\ uneori comunit\]i `ntregi au
fost contaminate de suferin]ele veacurilor pe care le-au str\b\tut, abdic=nd de la
voca]ia lor fundamental\, imprimat\ de primii monahi [i de marii p\rin]i orga-
nizatori ai vie]ii c\lug\re[ti. 

Num\rul mic de voca]ii monahale din vremea noastr\, implicarea prea mare
`n social `n detrimetrul vie]ii duhovnice[ti [i a nevoin]elor tradi]ionale, mo-
dernizarea exagerat\ a vie]ii din m=n\stiri `n paguba simplit\]ii, pot fi socotite
suferin]e ale monahismului contemporan, [i cred c\, dac\ am ales acest mod de a

26 Socotind c=teodat\ m=ndria [i slava de[art\ o singur\ patim\, Sfin]ii P\rin]i vorbesc
despre [apte patimi sau p\cate capitale, ele corespunz=nd astfel celor [apte demoni de care
vorbe[te Evanghelia (Mt. 12, 45; Mc. 16, 9; Lc. 8, 2; 11, 26), fiind sugerate de cele [apte
neamuri care trebuie `nvinse, `n afar\ de Egipt, care fusese deja cucerit, despre care
vorbe[te Deuteronomul (7, 1).
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c\uta vindecarea noastr\ proprie de patimile [i ispitele acestei lumi [i dac\ dorim
ca monahismul s\ fie o alternativ\ credibil\ [i eficient\ [i pentru al]i cre[tini,
trebuie s\-i red\m acestuia prestigiul, scopul [i mijloacele de odinioar\. 

Sf=ntul Macarie, subliniind nevoia apropierii cu credin]\ de Dumnezeu [i a
rug\ciunii st\ruitoare c\tre El, `n vederea vindec\rii [i m=ntuirii noastre suflete[ti
[i trupe[ti, ne adreseaz\ peste veacuri aceste cuvinte de o surprinz\toare actua-
litate: „Dac\ cineva nu se apropie de Domnul `mpins de propria-i voin]\ [i cu tot
sufletul, nu dob=nde[te vindecarea. (…) Noi n-am dob=ndit `nc\ vindecarea du-
hovniceasc\ [i m=ntuirea pentru c\ nu-L iubim din toat\ inima [i nici nu credem
`n El cu adev\rat. S\ credem deci `n El, s\ ne apropiem cu adev\rat de El, pentru
ca s\ lucreze `ndat\ adev\rata t\m\duire `n noi”27.

Desigur c\ t\m\duirea duhovniceasc\ a ranelor naturii umane provocate de
p\catul originar [i a p\catelor personale este dorin]a cea mai arz\toare [i ra]iunea
esen]ial\ de a fi a monahului. Dar ea nu reprezint\ cap\tul doririlor [i eforturilor
sale. Menirea lui este `ndumnezeirea prin har [i de aceea se vrea el vindecat [i
s\n\tos, ca s\ poat\ dob=ndi [i s\ poat\ s\ se bucure cu toat\ fiin]a lui de plin\-
tatea harului `ndumnezeitor, d\ruit lumii de M=ntuitorul nostru Iisus Hristos. 

27 Sf=ntul Macarie, Omilii duhovnice[ti, (col. II), XX, 8. 
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The Healing Dimension of Monastic Life

The author of this research, Archimandrite Dr. Varlaam Merticariu analyses some

of the aspects of the monastic institutions in the first centuries of Christianity. After o

short insight into the monastic rules and the reasons of the Christian solitude the

author speaks about the healing aspect of the monastic life as an icon of the healing

brought by our Saviour upon the entire humanity. The moral values have medicinal

sense and the sin is a disease in the monastic theology. The medicinal perspective on

the human being is very topic due to the present lack of real monastic vocation. 


