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P\cat, boal\ [i moarte

Pr. Lect. Dr. Adrian DINU

Preliminarii

Abordarea problematicii legat\ de p\cat, boal\ [i moarte trebuie s\ ne fac\
mai `ntâi s\ ne gândim la unele aspecte privind p\catul adamic sau p\catul str\-
mo[esc; iar acest p\cat „de `nceput” al omului trebuie v\zut `n strâns\ leg\tur\ cu
ceea ce numim o cauz\ a r\ului din lume, adic\ diavolul. 

Ast\zi, tr\im o situa]ie pe care am putea-o numi paradoxal\. Oameni de cultur\
[i chiar teologi, se pare, se debaraseaz\ prea u[or de realitatea existen]ei dia-
volului ca fiin]\ real\ [i consider\ c\ omul ar fi unicul izvor al r\ului prin gre[eala
`n fa]a lui Dumnezeu. Din Scriptur\ [tim c\ Dumnezeu este singura Cale [i Dra-
goste adev\rat\ [i nu poate fi acuzat de existen]a sau de generarea r\ului lumii.
Un singur text dac\ am lua din Scriptur\ `n sprijinul celor afirmate [i ar fi de
ajuns, pentru c\ toat\ Scriptura este insuflat\ de Dumnezeu [i complementar\ `n
mântuirea omului. ~n Biblie scrie c\: „Dumnezeu este iubire. ~ntru aceasta s-a ar\tat
dragostea lui Dumnezeu c\tre noi (oamenii, n.n.), c\ pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut
L-a trimis Dumnezeu `n lume, ca prin El via]\ s\ avem” (1 Ioan 4, 8). A[adar,
Dumnezeu este Cel ce a generat via]a [i l-a salvat pe om prin chiar Fiul S\u de la
distrugere sau moarte [i tot ceea ce a `mplinit se datoreaz\ acelei „identit\]i” din
fiin]a Sa: Dragoste [i Mil\.

Vom `ncerca s\ abord\m, pe baza Scripturii [i a `nv\]\turii P\rin]ilor Bise-
ricii, câteva aspecte din ce este omul `n fiin]a sa, asupra originii r\ului din lume [i
asupra leg\turii dintre trei mari realit\]i: p\cat, boal\, moarte; vom `ncerca s\
analiz\m [i câteva aspecte ale vie]ii de zi cu zi care aduc cu sine diferite st\ri care
pot fi numite „consecin]e” ale p\catului, dar [i a altora care pot fi foarte bine numite
„inofensive” dar prezint\ `n mod evident un afect nociv asupra omului.

Originea p\catului [i a r\ului 

Dumnezeu l-a f\cut pe om din nimic, aducându-l la via]\, la o via]\ continu\,
care nu poate s\ `nsemne distrugere sau neant1. De fapt, ce poate fi neantul sau
non-existen]a? Cum poate crede cineva c\ vine de nic\ieri [i se `ntoarce c\tre

1 În leg\tur\ cu acest subiect a se vedea: Vladimir Lossky, Théologie mystique de
l’Église d’Orient, Aubier, 1944, p. 89.
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nic\ieri? Ideea aceasta, dac\ s-ar accepta, ar fi t\g\duit\ chiar prin ea `ns\[i. C\ci
dac\ nimic nu exist\, atunci cum poate fi ceva din nimic? ~n planul de crea]ie al
lui Dumnezeu a existat [i iconomia mântuirii f\pturii sale. Aceasta `nseamn\ c\
Dumnezeu a [tiut despre c\derea omului `n p\cat, dar i-a l\sat acestuia libertatea
de a alege pentru ca mai apoi `ntoarcerea lui c\tre El s\ fie autentic\ [i el s\ nu se
mai ascund\ de team\ fa]\ de Creator a[a cum f\cuse odinioar\ (Facere 3, 8).
„Dumnezeu s-a f\cut om pentru ca omul s\ devin\ dumnezeu”, ne spune Sf. Irineu
de Lyon. Dumnezeu a f\cut omul dup\ chipul S\u [i astfel el este viu pentru c\
Dumnezeu este Cel Viu [i d\ruie[te via]\ din Via]a Sa. „Dac\ Dumnezeu – dup\
cum spune Mântuitorul – este Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac [i al lui Iacov,
ace[tia nu sunt mor]i. Pentru Dumnezeu to]i sunt vii”2. 

O alt\ ideea important\ este aceea c\ Dumnezeu l-a creat pe om s\n\tos din
punct de vedere fizic [i sufletesc: „{i a privit Dumnezeu toate câte a f\cut, [i iat\
erau bune foarte” (Facere 1, 31). Aceasta `nseamn\ c\ El nu l-a f\cut muritor pe
om. Nemurirea acestuia din urm\ era starea poten]ial\ care trebuia legat\ de `ndum-
nezeirea sa. Omul era creat „pentru ca energiile necreate s\-l p\trund\ `n fiecare
m\dular `n parte, s\-l transfigureze [i s\-l `ndumnezeiasc\”3, iar ceea ce numim
acum „`ndumnezeirea” sa era f\g\duit\ pentru el: „C\ zidind pe om, luând ]\rân\
din p\mânt, [i cu chipul T\u, Dumnezeule, cinstindu-l, l-ai pus `n raiul desf\t\rii,
f\g\duindu-i `ntru paza poruncilor tale via]\ f\r\ de moarte [i mo[tenirea ve[ni-
celor bun\t\]i”4. 

~n timpul vie]ii primilor oameni `n rai, nu exista nici boal\, nici moarte, c\ci
erau str\ine de planul dumnezeiesc pentru om. Cartea ~n]elepciunii arat\ acest
lucru `n chip clar: „C\ci Dumnezeu n-a f\cut moartea, (...) El a zidit toate lucru-
rile spre via]\ [i f\pturile lumii sunt izb\vitoare. ~ntru ele nu este s\mân]\ de
pieire” (Cartea ~n]elepciunii lui Solomon 1, 13-14). Ce poate s\ `nsemne „s\mân]a
de pieire” de care se vorbe[te aici, dac\ nu boala [i moartea? F\cut dup\ chipul
lui Dumnezeu, omul era viu, s\n\tos [i liber.

Defini]ia p\catului

Dac\ am `ncerca s\ explic\m de ce anume a gre[it omul, care au fost „moti-
va]iile” sale interioare [i exterioare, ar trebui s\ ne referim `n primul rând la ceea
ce spun Sfin]ii P\rin]i [i c\r]ile de slujb\ ale Bisericii. Nu credem c\ este potrivit
aici s\ facem o analiz\ „sistematic\” a no]iunii de p\cat [i a consecin]elor pe care
le induce `n om [i `n lume, f\când abstrac]ie de esen]ial: privirea duhovniceasc\ a
P\rin]ilor asupra p\catului [i a mor]ii. Observarea unei leg\turi „juridice”, exte-
rioriste `n „procesul” de definire al p\catului, ar duce la concluzia unei concep]ii
punitive despre existen]a acestuia [i care, `n orice caz, nu ar explica totul, ci ar

2 Arhimandritul Sophrony, De vie et d’Esprit, Le sel de la terre, 1993, p. 14. 
3 André Borrély, L’homme transfiguré, Cerf, 1975, p. 122.
4 Anaforaua Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, `n Liturghier, Chi[in\u, 1992,

p. 198.
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conduce la o concluzie cu totul anormal\: Dumnezeu este responsabil pentru „gre-
[eala” de a-l fi creat pe Adam [i pentru p\catul comis de el. „P\catul este unul,
dar Biblia `l define[te `n diverse feluri pentru c\ are o multitudine de manifest\ri.
Biblia primului testament are mai mul]i termeni pentru a desemna p\catul, de[i `n
nici un text sacru nu putem identifica o defini]ie clar\ a acestuia”5. P\catul, ar\tat
`n mai multe chipuri `n Vechiul Testament (a trece pe lâng\ bine, a r\t\ci drumul,
neascultare, abaterea de la datorie, nedreptate, injurie la adresa lui Dumnezeu
etc.), prime[te prin scrierile Sfin]ilor P\rin]i o explica]ie [i mai clar\: „P\rin]ii au
stabilit, cu darul lor de deosebire, c\ alta este momeala, alta `nso]irea, alta `ncu-
viin]area, alta robirea, alta lupta [i alta a[a numita patim\ a sufletului... Dintre
acestea toate, prima treapt\ este nep\c\toas\; a doua nu `n chip negre[it; a treia,
potrivit cu starea celui ce lupt\. Iar lupta pricinuie[te sau cununile sau pedepsele”6.

{tim c\ Dumnezeu nu l-a lep\dat niciodat\ pe om, `n sensul de a-l lipsi de
ceea ce este esen]ial pentru el, adic\ Dragostea Sa. „Trebuie totu[i s\ `n]elegem
c\ moartea este consecin]a fireasc\ a separ\rii de Dumnezeu, pe care omul a ales-o
`n deplin\ libertate. ~n acest sens am putea defini moartea ca fiind absen]a vie]ii.
Via]a, `ntr-adev\r, era o f\g\duin]\, dar o f\g\duin]\ ce nu putea s\ se `mplineasc\
decât prin participarea la Via]a dumnezeiasc\ [i prin unirea cu Dumnezeu. A-
ceasta era pomul vie]ii s\dit `n mijlocul gr\dinii raiului (Facere 2, 9) [i care era
dat ca alegere liber\ a omului. Nu este vorba aici de o limit\ opus\ ideii de liber-
tate a omului, de o clauz\ restrictiv\ ce i-ar fi fost impus\, de o condi]ie sine qua
non arbitrar\”7. Ce putem oare `n]elege prin primele cuvinte ale Evangheliei de
la Ioan referitoare la Cuvântul creator [i D\t\tor de via]\? Acolo se spune c\: „La
`nceput era Cuvântul [i Cuvântul era la Dumnezeu [i Dumnezeu era Cuvântul...
~ntru El era via]\ [i via]a era lumina oamenilor” (Ioan 1, 1 [i 4). O traducere mai
bun\ din limba greac\ ar ar\ta [i mai bine adev\rul acesta: „[i Cuvântul era
Dumnezeu” (Ioan 1, 1); Scriptura ne `nva]\ c\ Logosul, Iisus Hristos, Fiul [i
Cuvântul Unic al lui Dumnezeu a dat via]a, c\ toate prin El [i pentru El s-au zidit
[i c\ via]a const\ `n s\l\[luirea `ntru lumina necreat\ a lui Dumnezeu care a fost
la originea vie]ii p\mânte[ti (Ioan 1, 4).

Astfel, „pentru ca omul creat dup\ chipul lui Dumnezeu s\ poat\ tr\i o via]\
pe deplin binecuvântat\ [i nemuritoare, Domnul Cel Iubitor de oameni a s\dit `n
mijlocul raiului pomul vie]ii. Hr\nindu-se din roadele acestui pom, omul putea s\
r\mân\ f\r\ boal\ [i nemuritor `n trup, c\ci acel pom avea puterea s\ dea via]a”8.

5 Semen Petre, P\catul – boal\ a sufletului – coordonate biblice, Editura Panfilius, Ia[i,
2004, p. 3. 

6 Sf. Ioan Sc\rarul, Scara, `n „Filocalia sau culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i care
arat\ cum se poate omul cur\]i, lumina [i des\vâr[i”, vol. IX, Bucure[ti, 1980, p. 241 (a se
vedea [i lucrarea: Din `nv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i, antologie de texte patristice pe teme de
dogmatic\ [i spiritualitate ortodox\, alc\tuit\ de Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, Ion
Vl\duc\, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2003, pp. 170-178).

7 Dominique Beaufils, «Ta foi t’a sauvé», approche orthodoxe de la maladie et de la
mort,  préface d’Olivier Clément, Desclée de Brouwer, Paris, 1996, p. 61.

8 Père Justin Popovitch, Philosophie orthodoxe de la verité, t. I, L’Âge d’homme, 1992,
p. 288.
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Exist\ sau nu p\cat `n lume? 

La `ntrebarea aceasta se poate r\spunde atât prin cuvintele Scripturii, cât [i
prin cele ale Tradi]iei Bisericii, adic\ prin vocile cele mai autorizate ale Sfin]ilor
P\rin]i care au alc\tuit rug\ciunile, cânt\rile [i toate slujbele noastre. Astfel, Scrip-
tura ne `nva]\ c\: „prin pizma diavolului moartea a intrat `n lume” (Cartea ~n]e-
lepciunii lui Solomon 2, 24); diavolul este cel care a `mpins-o pe Eva `n p\cat:
„{arpele cel viclean oarecând pizmuind cinstea mea, a [optit `n urechile Evei cu
`n[el\ciune; din care eu am\gindu-m\, vai mie, m-am lep\dat din adunarea vie]ii”9.
Apoi Sf`ntul Vasile cel Mare spune [i el: „F\pturile au fost create dup\ structura
celor care erau potrivite naturii lor [i au c\zut `n boal\ atunci când s-au `ntors
de la scopul lor firesc”10. Dac\ referitor la suferin]\ [i la moarte oamenii nu au
p\reri contrare, to]i constatând c\ acestea exist\ `n mod real `n lume, atunci când
vine vorba despre p\cat, despre esen]a [i rezultatele pe care le aduce, oamenii se
`mpart `n mai multe categorii, fiecare adoptând o atitudine `n func]ie de credin]a
[i convingerile sale. Este deosebit de semnificativ faptul c\ `n privin]a p\catului,
ca izvor al suferin]ei [i mor]ii, oamenii cei mai mul]i ar prefera s\ nu discute sau
mai degrab\ s\ ignore realitatea acestuia. Problema aceasta r\mâne de o actua-
litate cutremur\toare, mai ales datorit\ faptului c\ omul modern tinde s\ nu ac-
cepte existen]a [i implica]iile p\catului.

Problema r\ului `n Ortodoxie nu este ceva abstract, impersonal, f\r\ realitate
consistent\ `n lume. P\rin]ii Bisericii au acordat „r\ului” toat\ aten]ia cuvenit\, mai
ales din perspectiva „luptei” cu acesta, pentru c\ ei [tiau c\ neglijarea sau neso-
cotirea lui `nsemna pierderea sufletului. Sfin]ii, care ne sunt modele de via]\,
cuno[teau foarte bine Scriptura, care spunea la Matei 6, 13 c\ Mântuitorul se ruga
[i deopotriv\ `i `nv\]a pe ucenici s\ fie izb\vi]i „de cel r\u”, adic\ de „cineva”
anume, malefic, potrivnic lui Dumnezeu [i omului. 

Ne putem da seama u[or, pe de o parte, c\ s\mân]a pieirii nu exista de la `nce-
put `n om, pentru c\ Dumnezeu nu poate face ceva r\u, ci numai „bune foarte”
(Facere 1, 31), inclusiv omul, iar pe de alt\ parte c\ p\catul [i r\ul nu sunt o
fatalitate, ceva mo[tenit din prima clip\ de via]\ a protop\ri]ilor no[tri, ci este
„ceva introdus”, „inventat” `n lume, ceva care s-a interpus `ntre noi [i Dumnezeu.
Ca [i Paul Evdochimov, putem concluziona: „problema r\ului `ntr-o perspectiv\
autentic cre[tin\ se reduce la problema celui r\u”11.

Câteva date actuale 

Referirile la p\cat [i moarte ne duc la gândul dac\ acestea sunt actuale sau
dac\ se afl\ la baza tuturor relelor din lume: r\zboaie, ucideri, violuri, oprirea

9 Utrenia Duminicii l\satului sec de brânz\, cântarea a 3-a, `n Triod, Bucure[ti,
1986, p. 89.

10 Saint Basile le Grand, Dieu n’est pas l’auteur du mal, Omilia a 9-a, `n „Contacts”, nr.
135, 1986, p. 172.

11 Vladimir Lossky, Le péché originaire, `n „La vie spirituelle”, nr. 667, t. 141,
1987, p. 583.
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pl\]ii lucr\torilor, dominare de orice fel [i multe altele asemenea. ~n analiza acestui
aspect trebuie s\ plec\m tot de la Scriptur\. Astfel, p\catul celui dintâi om nu a
fost doar al lui, ci s-a extins asupra urma[ilor lui, dovada fiind faptul c\ noi `n[ine ne
„lupt\m” unii cu al]ii, iar natura toat\ chiar ne este potrivnic\ de multe ori [i suntem
domina]i de „exterior”; oamenii nu mai au puterea de a privi „`n fa]\” pe Dum-
nezeu, ci mereu se ascund de El. Trupul, sufletul [i con[tiin]a mai ales s-au pervertit
[i de aceea sufer\ consecin]ele p\catului str\mo[esc, `n primul rând, apoi ale p\-
catelor personale. La aceasta se adaug\, bine`n]eles, gre[elile personale, ale p\-
rin]ilor no[tri, ale rudelor [i ale tuturor celor din jur, pentru c\ nu doar starea cea
bun\ se „propag\”, se „molipse[te”, ci [i cea rea.

~n analiza st\rii actuale a omului trebuie luat `n considerare faptul c\ acesta
se na[te cu p\catul str\mo[esc [i tocmai de aceea Biserica `ndeamn\ la Botez pe
to]i imediat dup\ na[tere; motiva]ia este aceea de a intra mai repede `n Biseric\,
adic\ de a oferi posibilitatea s\ ne facem p\rta[i puterii [i iert\rii lui Hristos. Dup\
cum suntem coresponsabili `n bine, a[a suntem coresponsabili `n p\cat; p\catul
str\mo[esc [i deopotriv\ cele personale pe care le s\vâr[im ne fac s\ constat\m
starea noastr\ real\, o situa]ie pe care o tr\im, dar f\r\ a putea s\-L facem pe Dum-
nezeu responsabil de aceast\ c\derea a noastr\. Leg\tura dintre oameni prin partici-
parea tuturor la p\catul cel dintâi se vede foarte bine din faptul c\ Dumnezeu l-a
scos pe om din rai; [tiind c\ Adam sau urma[ii lui ar putea lua din „pomul vie]ii,
s\ m\nânce [i s\ tr\iasc\ `n veci!” (Facere 3, 22), Dumnezeu `l p\ze[te pe el [i pe
urma[ii lui de a nu perpetua acest p\cat, [tiind c\ to]i cei din Adam, nen\scu]i
atunci, au cuprins `n ei „tendin]a” cea rea.

Am putea s\ ne `ntreb\m iar\[i cum am putea aduce o rezolvare a acestei
`nl\n]uiri tragice dintre p\cat [i consecin]ele lui? Acest studiu este unul teologic
`n primul rând, bazat pe Scriptur\ [i pe cult, dar care se inspir\ [i din via]a coti-
dian\ a cre[tinilor [i din constat\rile unor adev\ra]i oameni de cultur\ [i credin]\,
dup\ cum sunt Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Jean-Claude Larchet, Dominique
Beaufils [i al]ii12. 

Sfânta Scriptur\ ne `nva]\ c\ Dumnezeu este iubitor de oameni, iar acest
lucru `nseamn\ c\ El face totul pentru ca f\ptura sa s\ fie fericit\. De aceea a
trimis Dumnezeu pe Fiul S\u `n lume, ca singura „Cale” prin care ne puteam
`nvrednici iar\[i de Dumnezeu. Fiul, ca Dumnezeu adev\rat [i Om adev\rat, poate
s\ aduc\ restaurarea condi]iei omene[ti, nu doar `n sens generic, ci [i personal,
bine`n]eles dac\ fiecare prime[te s\ conlucreze la mântuirea sa: „C\ci Dumnezeu
a[a a iubit lumea, `ncât pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut L-a dat ca oricine crede `n
El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\” (Ioan 3, 16). Se observ\ aici „participarea”
lui Dumnezeu la procesul de `nnoire a lumii, dar [i condi]ia esen]ial\ ca [i omul
s\-[i aduc\ partea sa prin credin]a `n Dumnezeu. Lumea se „recapituleaz\” `n
umanitatea lui Hristos [i `n biruin]a lui Hristos asupra mor]ii st\ [i posibilitatea
biruin]ei fiec\rui om credincios asupra r\ului. „Dac\ nu este corect s\ vedem `n
orice boal\, `n orice suferin]\ [i `n orice fel de moarte, o consecin]\ a p\catului, nu

12 A se vedea bibliografia final\.
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este mai pu]in adev\rat c\ acest p\cat este cel ce duce la boal\ [i la moarte. ~ncer-
când s\ abord\m aceast\ leg\tur\ de cauzalitate, nu dorim s\ stabilim `ntre ele o
rela]ie teologic\, ci doar s\ ar\t\m c\ exist\ mecanisme psiho-patologice prin
care p\catul este capabil, el singur [i, `ntr-un mod foarte firesc, s\ aduc\ sufe-
rin]\, boal\ [i moarte. Nu vom `ncerca s\ ar\t\m c\ `n spatele simbolisticii vechi
testamentare care prezint\ moartea [i necazurile ca o pedeaps\ a p\catului, exist\
de fapt o realitate, o `nl\n]uire fireasc\, `n care Dumnezeu nu are nici o respon-
sabilitate [i la care El reprezint\, dimpotriv\ singura ie[ire”13.

Omul este o fiin]\ complex\ atât prin structura sa interioar\, c=t [i prin „meca-
nismul func]ion\rii” sale, dac\ putem s\ folosim un limbaj modern. Echilibrul dintre
trup, suflet [i ra]iune este esen]ial. De aceea, uneori este dificil de ar\tat leg\tura
real\ dintre p\cat [i boal\ [i mergând pân\ la ultima etap\ a existen]ei de aici: tre-
cerea la cele ve[nice. Aici dorim s\ ar\t\m c\ nu exist\ o leg\tur\ unilateral\ `ntre
p\cat [i o boal\ anume, adic\ nu totdeauna este explicit\ leg\tura aceasta dintre
p\cat [i suferin]\. 

~n Pateric se spune de multe ori c\ P\rin]ii sufereau [i din pricini diferite sau
`ng\duiau ei `n[i[i s\ sufere ceva pentru a putea lupta cu ispitele. Erau [i „`ntâm-
pl\ri” [i lucruri reale care se petreceau cu ei, dar care nu erau neap\rat consecin]a
unei st\ri p\c\toase14. Via]a de zi cu zi aduce cu sine diferite st\ri care pot fi
catalogate ca [i consecin]e ale p\catului, dar altele pot fi foarte bine consecin]a
unei neaten]ii omene[ti. „Astfel, excesul `n consumul de alimente luat izolat va
duce `n primul rând la obezitate, care la rândul ei va avea consecin]e asupra arti-
cula]iilor, mai ales la genunchi [i la [olduri, provocând leziuni de tipul artrozei
printr-o uzur\ excesiv\. De asemenea, obezitatea va avea consecin]e asupra
respira]iei [i func]ion\rii cardiace pe care o suprasolicit\, provocând o insufi-
cien]\ cardiac\. ~n acela[i timp va aduce [i tulbur\ri ale proceselor metabolice.
Este vorba, pe de o parte, de metabolismul gr\similor, legat `n special de colesterol
[i de consecin]ele acestuia asupra arterelor [i a inimii – arterit\ [i infarct de
miocard. Pe de alt\ parte, este implicat [i metabolismul zaharurilor, favorizând
diabetul [i consecin]ele lui asupra arterelor (risc de arterit\), dar [i asupra ochilor
[i pielii”15.

Printre problemele care apar frecvent ast\zi sunt cele legate de poluare, de
stres, de alimenta]ie necorespunz\toare, de lipsuri diferite, `ncepând cu lucrurile
elementare pân\ la cele vitale vie]ii (medicamente, haine etc.). „Angoasa [i stresul
au un rol determinant `n apari]ia de tulbur\ri de tipul ulcerului de stomac, precum

13 Dominique Beaufils, «Ta foi t’a sauvé»..., p. 63.
14 „Omul poate fi sau duhovnicesc – cu convingeri, reguli [i sim]\minte duhovnice[ti;

sau sufletesc – cu concepte, legi [i sentimente suflete[ti; sau trupesc – cu gânduri, fapte [i
sim]uri trupe[ti. Oricât de duhovnicesc ar fi cineva, el va da p\r]ii suflete[ti [i celei
trupe[ti, ceea ce li se cuvine, f\r\ s\ le resfe]e `ns\, ci ]inându-le `n supunere fa]\ de spirit…
Rezult\ c\ un om simplu, care se teme de Dumnezeu, este superior unuia multilateral [i
elegant, dar care este indiferent fa]\ de Dumnezeu” (Sfântul Teofan Z\vorâtul, Ce este
via]a duhovniceasc\ [i cum s\ te apropii de ea, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1997, p. 51).

15 Dominique Beaufils, «Ta foi t’a sauvé»..., p. 95.
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[i anumitor boli intestinale, mai ales la nivelul intestinului gros, provocând tul-
bur\ri numite „func]ionale”. Se [tie c\ acestea favorizeaz\ cancerul de colon, atunci
când se asociaz\ cu un dezechilibru alimentar, `n sensul unui raport neadecvat
`ntre fibrele vegetale [i proteinele consumate. Se [tie, de asemenea, c\ angoasa [i
stresul contribuie la apari]ia tulbur\rilor de func]ionare a inimii, mai ales atunci când
se asociaz\ cu obezitatea, putând s\ determine un infarct de miocard, tulbur\ri de
ritm cardiac [i am vorbit chiar de eventualitatea unei mor]i imediate `n timpul
unei crize de mânie. ~n afar\ de toate acestea, angoasa [i stresul pot s\ aduc\
tulbur\ri psihice grave [i chiar boli de piele. Lucr\ri recente dovedesc c\ 80 la
sut\ din bolile de piele sunt datorate bolilor psihice [i ]in de un tratament contra
anxiet\]ii, antidepresiv sau ]in de psihoterapie16. Tot angoasa [i stresul sunt la
originea anumitor forme de astm, mai ales la copii. ~n fine, se cunoa[te rolul lor
`n determinarea apari]iei anumitor tipuri de cancer, mai ales cel al ]esuturilor lim-
fatice. Putem cita un exemplu foarte elocvent: cazul unui om foarte angoasat `n
leg\tur\ cu un cancer al ]esuturilor limfatice pentru care so]ia sa f\cea tratament
de doi ani [i la care s-a dezvoltat aceea[i form\ de cancer. Coinciden]\? Cu sigu-
ran]\ nu, ci este un exemplu tipic al rolului pe care-l de]ine starea psihic\ al
rolului st\rii psihice `n determinarea anumitor forme de cancer”17.

Asocierea alcool-tutun duce nu doar la crize de ordin financiar [i social, ci [i la
crize existen]iale. „S\r\cia” spiritual\ nu este `ntotdeauna o „cauz\” sau o „fi-
nalitate” a acestei asocieri nefericite ci, mai ales, un parcurs de via]\ lipsit total
de Dumnezeu, pentru c\ doar omul f\r\ con[tiin]\ religioas\ se apleac\ asupra
„ofertelor” vie]ii f\r\ vreun discern\mânt real. „Printre problemele create astfel
se pot cita diferitele forme de poluare care afecteaz\ atmosfera, solul [i prin acesta
apa cu nitra]i, pesticide, multe insecticide. Apa poate fi [i direct poluat\, dup\
cum se poate observa din ce `n ce mai des din resturile menajere ale uzinelor sau
prin pierderile de substan]e ale vaselor petroliere, f\r\ a mai vorbi de accidentele
care ajung s\ provoace faimoasele maree negre. Trebuie men]ionate [i dezechi-
librele `n interiorul faunei, a vegeta]iei [i, `n mod special, desp\durirea `n exces
la care asist\m `n zilele noastre. ~n fine, trebuie s\ vorbim [i de riscul nuclear
major, care are efecte atât pe plan local (sc\p\ri care ]in de procesul tehnologic),
c=t [i pe plan mondial prin eventualitatea unei catastrofe la scar\ continental\ sau
chiar planetar\ datorat\ folosirii civile [i chiar pervertirea folosiri militare a
acestei energii. Toate cele men]ionate mai sus pot afecta organismul uman [i pot
provoca boli digestive, de pl\mâni sau de piele. Toate acestea pot provoca, de
asemenea, apari]ia a numeroase forme de cancer, mai ales a pielii [i a sângelui [i
pot provoca numeroase malforma]ii congenitale. Dar aceste malforma]ii nu au
fost o lec]ie pentru omenire, care se `nfund\ tot mai mult `n p\cat [i suntem for]a]i
astfel s\ constat\m c\, departe de a lupta `mpotriva unei astfel de patologii [i de a
face tot posibilul pentru restabilirea echilibrului natural, omul prefer\ s\ lupte `n
aceste situa]ii printr-un eugenism pudic mascat sub termenul de diagnostic

16 Al 23-lea Congres de Psihiatrie (Annecy), ianuarie 1994, apud Dominique Beaufils,
«Ta foi t’a sauvé»..., p. 96.

17 Dominique Beaufils, «Ta foi t’a sauvé»..., p. 97.
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prenatal [i avort «terapeutic», ca [i cum eliminarea copilului malformat ar fi o
form\ de terapie!”18. 

Al\turi de acestea stau [i diferitele probleme legate de sex, de transmiterea
bolilor pe calea aceasta, de ignoran]a [i perfidia cu care omul se arunc\ `n via]\,
`ncercând s\ „profite” de tot ceea ce aceasta `i ofer\. Chiar dac\ omul nu-[i d\ seama,
el va ajunge s\ „se afunde `ntr-un cerc al p\catului care na[te p\catul”19. Teologii
de ast\zi aten]ionez\ `n mod explicit problemele grave ce apar datorit\ proastei
`n]elegeri a existen]ei omene[ti [i a leg\turii pe care omul o are cu Dumnezeu.
Mul]i oameni, mai ales intelectuali care nu mai au nici m\car sim]ul pudic, mini-
malizeaz\ anumite aspecte ale vie]ii copiilor, de exemplu, afirmând c\ o libertate
mai mare de „exprimare” `i face mai maturi, mai buni cunosc\tori ai vie]ii. 

Dezechilibrul pe care-l accept\ omul modern este [i mai evident atunci când
vine vorba despre dominarea asupra crea]iei, de SIDA sau droguri. Omul exploa-
teaz\ „`n mod eficient” natura [i resursele pe care aceasta le ofer\, dar nu aduce
nimic `n schimb decât poate dorin]a [i mai mare de `navu]ire material\, de de-
l\sare fa]\ de ocrotirea sau perpetuarea anumitor specii de plante [i de animale,
de exemplu. Maladia SIDA este tratat\ de medici [i de pacien]i deopotriv\ adeseori
`n chip caricatural. Conform Bibliei, aceasta boal\ este rezultanta unui p\cat comis
de anumi]i oameni [i care se poate r\sfrânge [i asupra altora cu totul nevinova]i
(copii, b\trâni etc.). Ce vin\ poate avea un copil care se na[te cu aceast\ maladie,
dar al c\rui p\rin]i sau cunoscu]i (asisten]i medicali sau medici) au gre[it `n via]\,
f\când anumite compromisuri fa]\ de regula cea bun\? Sf. Apostol Pavel spune:
„Asemenea [i b\rba]ii, l\sând rânduiala cea dup\ fire a p\r]ii femeie[ti, s-au
aprins `n pofta lor unii pentru al]ii, b\rba]i cu b\rba]i, s\vâr[ind ru[inea [i luând
`n ei r\splata cuvenit\ r\t\cirii lor” (Romani 1, 27). {i `nc\: „Pentru c\ plata
p\catului este moartea” (Romani 6, 23). Trebuie men]ionat aici c\ Biserica nu
condamn\ pe nimeni, cu atât mai pu]in pe cei bolnavi, ci constat\ doar c\ p\catul
[i boala se propag\ cu repeziciune, iar moartea ca [i consecin]\ direct\ a acestora,
este cu atât mai neiert\toare. „~ntrega Fran]\, [i cu ea o parte din restul lumii, a
putut s\ constate `n timpul unui mare show mediatic cum un preot a fost huiduit
de c\tre to]i participan]ii, f\r\ nici o excep]ie, pentru c\ a spus c\ cel mai bun pre-
zervativ este fidelitatea. Este vorba aici de semnul manifest al refuzului poc\in]ei
[i `ntoarcerii la Dumnezeu. Trebuie men]ionat [i faptul c\ este vorba poate de o
reac]ie de respingere a unei «teologii a sexualit\]ii inexact\ [i directiv\» pe care
biserica catolic\ a f\cut-o s\ apese ca o greutate ([i continu\, dar `ntr-o mai mic\
m\sur\) asupra unei bune p\r]i din cre[tin\tate”20.

Rezolvarea „dilemei” p\cat, boal\ [i moarte

~n mod evident, pentru o rezolvare `n spirit ortodox a acestor realit\]i sau
m\car pentru `ntoarcerea la o stare mai bun\ din punct de vedere sufletesc [i

18 Ibidem, pp. 97-98.
19 Ibidem.
20 Ibidem, p. 99.
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trupesc, ar trebui ca omul s\-[i pun\, `ntâi de toate, problema `ncerc\rilor prin
care trece [i a mor]ii care-l a[teapt\ la un moment dat. Acel „de ce?” care ar trebui
s\-l fr\mânte pe fiecare dintre noi cu privire la ceea ce se petrece zi de zi, ar
trebui la rându-i „`nduhovnicit”, adic\ s\ fie trecut `n plan mai `nalt, s\ capete
sens prin raportarea la Dumnezeu. 

Sfânta Scriptur\ ne avertizeaz\ c\ cele ascunse ale lui Dumnezeu r\mân taine
[i nu pot fi descoperite decât prin leg\tura cu El: „Te sl\vesc pe Tine, P\rinte,
Doamne al cerului [i al p\mântului, c\ci ai ascuns acestea de cei `n]elep]i [i
pricepu]i [i le-ai descoperit pruncilor” (Matei 11, 25). Reflec]ia asupra p\catului,
bolii [i mor]ii cuprinde `n sine, pentru mul]i oameni, un domeniu al fricii de
„necunoscut”, o angoas\, o sl\biciune, dar acest lucru nu este `n realitate decât evi-
den]ierea aspectelor „umane”, strict separate de ceea ce reprezint\ Dumnezeu [i
lucrarea Sa. 

„Problema bolii [i a mor]ii este, de genera]ii, obiectul multor forme de c\ut\ri
spirituale, filosofice, ale specula]iilor esoterice de orice fel, incluzând aici pân\ [i
magia [i r\mânem uimi]i `n fa]a succesului diferi]ilor t\m\duitori, vraci [i exor-
ci[ti, `n epoca trenului de mare vitez\, a sateli]ilor care ne permit s\ vedem `n
direct, `n Europa, ceea ce se petrece `n Japonia. Aceast\ cerere este totu[i semni-
ficativ\ pentru lipsa de spiritualitate a societ\]ii noastre, fapt ce ar trebui s\ ne fac\
s\ medit\m mai profund asupra cauzelor [i remediilor de g\sit”21. Dac\ oamenii
caut\ s\ dea o rezolvare bolilor de care sufer\, dac\ vor s\ „amâne” cât mai mult
clipa inevitabil\ a sfâr[itului, ar trebui s\ [tie c\ aceast\ „rezolvare” nu vine atât prin
cercet\ri [tiin]ifice profunde, experimentale [i din ce `n ce mai performante, ci, `n
primul rând, prin aprofundarea sensului vie]ii [i al mor]ii, al „destinului” `ntip\rit
de Dumnezeu `n fiin]a fiec\rui om. Trebuie s\ fim bine `n]ele[i c\ nu suntem, ca
[i cre[tini, `mpotriva [tiin]ei, a cercet\rii medicale sau din oricare do-meniu, dar
este o diferen]\ clar\ `ntre punerea `n slujba omului a medicinei [i a oric\rei [tiin]e
`n general [i denaturarea sensului c\ut\rii [tiin]ifice elaborate prin sacrificarea
interesului pentru om [i s\n\tatea lui pentru dominarea acestuia prin noi tehnici.
De exemplu, este diferen]\ clar\ `ntre metodele de tratament mo-derne din
spitalele lumii (`n domenii diverse precum cardiologie, pediatrie etc.) [i ceea ce
se vrea `n unele spitale sau a[a-numite „centre de cercetare” pentru dezvoltarea [i
des\vâr[irea metodelor de clonare, de eutanasiere sau altele de acest fel. Nu
credem c\ lumea este `n a[a pericol `ncât s\ accept\m cu perfidie faptul c\ pentru
„perpetuarea” sau „`mbun\t\]irea” speciei umane este nevoie de cât mai multe
„organe”, adic\ de oameni crea]i `n laborator, a c\ror via]\ nu `nseamn\ nimic
de fapt, ei nefiind decât o „mas\ amorf\”. Exist\ o profund\ pref\c\torie `n
abordarea acestor problematici din partea unor oameni de [tiin]\ care prefer\ s\
cread\ c\ pentru cataclisme, r\zboaie sau distrugeri masive este nevoie de o
„banc\ de organe” cât mai bine pus\ la punct. Acest ra]ionament se justific\ doar
`n cazul, nem\rturisit de acei „oameni de [tiin]\”, c\ vor `mplinirea dorin]elor lor
pentru c\ au nevoie de aceasta de fapt `n lupta lor de dominare [i acaparare a
lumii. 

21 Ibidem, p. 24.
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Ignorarea proniei lui Dumnezeu [i aducerea oric\rui lucru pe t\râm strict
uman este o concep]ie cât se poate de p\guboas\, care-[i va ar\ta „roadele” la
vremea cuvenit\. Dumnezeu este Dragoste des\vâr[it\ [i Atotmilostiv [i Iert\tor,
Care nu vrea „moartea p\c\tosului, ci ca p\c\tosul s\ se `ntoarc\ de la calea sa
[i s\ fie viu” (Iezechiel 33, 11). Aici Biblia cuprinde un r\spuns al lui Dumnezeu
c\tre om, dar dac\ acesta din urm\ nu `n]elege, atunci nu El este responsabil de
ceea ce se petrece negativ cu fiecare sau cu `ntreaga omenire chiar. Dup\ cum
spune Pr. André Borrély, „Dumnezeu este neputincios `n fa]a libert\]ii omului”,
[i „El se retrage pentru a ne l\sa s\ tr\im liber”22. Atunci când auzim `ntrebarea:
„De ce Dumnezeu `ng\duie toate acestea?”, r\spunsul nostru trebuie s\ fie simplu:
„Datorit\ respectului pentru libertatea noastr\, Dumnezeu `ng\duie r\ul, ce este
totu[i, `n chip tainic, deja biruit”23.

„~n specula]iile despre boal\ [i moarte, ca [i despre alte subiecte, omul se
`n[eal\ de dou\ ori. El se `n[eal\ pentru c\ nu cunoa[te dimensiunea Tainei, tocmai
ceea ce este ascuns `n]elep]ilor [i c\rturarilor, a c\ror ochi s-au deschis asupra
realit\]ii trupe[ti (Facere 3, 7), `nchizându-[i ochii `n]elegerii duhovnice[ti. Omul
se mai poate `n[ela pentru c\, fiind con[tient de aceast\ dimensiune tainic\, el
`ncearc\ s\ o p\trund\, s\ o p\trund\ f\r\ a `n]elege c\ orice revela]ie nu poate s\
fie rodul unei gândiri omene[ti `nchis\ `n temni]a strâmt\ a ra]iunii, care nu este
de o m\sur\ cu realitatea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, ci poate s\ vin\ doar de la
Dumnezeu, prin rug\ciune, f\cându-ne transparen]i Cuvântului [i deschizându-ne
primirii Duhului lui Sfânt”24. P\rintele St\niloae vorbea `n c\r]ile sale despre
„Revela]ia supranatural\”25, care nu `nseamn\ ra]ionalism, gândire, fie chiar [i
teologic\, ci lumina care se aprinde [i lumineaz\ pe tot omul, nu din exterior, ci
din interior, adic\ din adâncul fiin]ei lui, aprins de energiile necreate ale lui
Dumnezeu. „Aceasta ar trebui s\ fie baza metodologic\ a oric\rei reflec]ii asupra
bolii [i mor]ii, ca apropiere de o tain\, care este Taina ~mp\r\]iei [i ale c\rei
cuvinte cheie ar trebui s\ fie «smerenia», «ascultarea» [i «rug\ciunea»”.

P\rintele Cleopa a avut o atitudine exemplar\ `n fa]a `ncerc\rilor vie]ii, a bucu-
riilor pe care i le-a oferit [i a [tiut `ntotdeauna s\ respecte acele valori care `ntr-adev\r
r\mân, acele adev\ruri care sunt mântuitoare, care „ve[nicesc”, care nu ofer\
bucurii de o zi. P\rintele spunea: „Am intrat pe 83 de ani, am patru opera]ii, suf\r
[i cu inima, lumea nu m\ las\, zi [i noapte... Dar v\ spun un lucru: Sfântul Vasile
cel Mare, numit de P\rin]i «ochiul Bisericii», a fost `ntrebat de un filosof, anume
Eubul: «O, Vasile! Care-i cea mai mare `n]elepciune, care `l p\ze[te pe om de tot
p\catul [i-l duce la fericirea ve[nic\? Iar Sfântul Vasile a r\spuns: «Cea mai mare
`n]elepciune care p\ze[te pe om de tot p\catul [i-l duce la rai, la bucuria cea f\r\
margini, este pururea s\ vad\ moartea `naintea ochilor s\i [i s\ aib\ `n minte [i `n

22 André Borrély, Qui est près de Moi est près du feu, Desclée de Brouwer, Paris, 1978,

p. 143.
23 Olivier Clément, Questions sur l’homme, Stock, 1972, p. 205. 
24 Dominique Beaufils, «Ta foi t’a sauvé»..., p. 26.
25 Dumitru St\niloae, Le genie de l’Ortodoxie, Desclée de Brouwer, 1985, p. 29.
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inim\ pe Doamne miluie[te»”26. Omul are `n sine chemarea de a deveni
„hristofor, pnevmatofor [i teofor, iar lucrarea de `ndumnezeire a sa se dovede[te
a fi permanent o stare de deplin\ con[tiin]\, nu de anulare a tr\irilor naturale”27.
A[adar, singura alternativ\ sau mai degrab\ rezolvare a „dilemei” p\cat, boal\ [i
moarte este tr\irea `n Dumnezeu, apropierea de El prin Sfintele Taine, prin via]a
Bisericii, pentru a lua din aceasta [i a fi `nve[nici]i.

Câteva concluzii

Dup\ aceast\ evaluare a p\catului, a bolii [i a mor]ii din perspectiv\ cre[tin\,
se impun cel pu]in câteva remarci. Mai `ntâi, ceea ce Biserica nume[te „p\cat” nu
este o no]iune impus\, abstract\ sau teoretic\. P\catul nu este parte constitutiv\
naturii omene[ti, pentru c\ nu face parte din crea]ia lui Dumnezeu. Atunci când
Dumnezeu l-a creat pe om, nu i-a „a[ezat” [i ceva negativ `n fiin]\, ci l-a zidit „bun
foarte”, ca de altfel pe oricare din f\ptura Sa. Doar diavolii, care au fost [i ei la
origine `ngeri buni, sunt acum din p\cate „umplu]i de r\utate [i nu au decât r\ul
ca [i caracteristic\”28.

Omul se na[te cu p\catul generic, str\mo[esc, dar nu este iremediabil pierdut,
pentru c\ Biserica este cea care `l poate salva, dac\ acesta se `nscrie, bine`n]eles,
pe linia conlucr\rii cu Dumnezeu `n privin]a mântuirii personale. „~n starea pe
care o avem, fiecare din noi este responsabil de propriul p\cat, tot a[a cum este [i
de cel colectiv. Din aceast\ stare putem ie[i prin exerci]iul libert\]ii personale”29.

Ceea ce este ast\zi, ca `ntotdeauna, boal\, suferin]\, moarte nu trebuie `n]eles ca
ceva punitiv din partea lui Dumnezeu. Concep]ia lumeasc\ potrivit c\reia Dumnezeu
„d\” cutare boal\ sau moarte unuia sau altuia dintre semeni este cât se poate de
p\guboas\ [i str\in\ de adev\rata Ortodoxie. Am putea spune din punctul de vedere
al Bisericii c\ mai degrab\ boala [i moartea „intr\ mereu `n rânduiala iconomiei
divine a mânturii”30. De aceea acestea au un concret rol pedagogic, d\t\tor de n\-
dejde [i sunt `n mod real ocazia poc\in]ei sau a „schimb\rii min]ii” (metanoia).
„Poc\in]a [i `ntoarcerea la asem\narea cu Dumnezeu este un fenomen trinitar, dar
care implic\ `n acela[i timp total omul [i libertatea sa, deci este un fenomen tean-
dric, sacramental, legat puternic de via]a Bisericii”31. 

A[adar, „p\cat, boal\ [i moarte” pot fi `nscrise pe linia Dragostei lui Dumnezeu
fa]\ de om, dac\ [i omul are ochii s\ vad\ realit\]ile acestea, adic\ s\ con[tientizeze

26 Ne vorbe[te P\rintele Cleopa, aceast\ carte apare sub `ngrijirea Arhim. Ioanichie
B\lan, cu binecuvântarea P.S. Eftimie, Episcopul Romanului [i Hu[ilor, Editura Episcopiei
Romanului [i Hu[ilor, 1995, pp. 147-148.

27 Preot Ioan C. Te[u, Omul – Tain\ teologic\,  studii de spiritualitate filocalic\, Editura
Christiana, Bucure[ti, 2002, p. 176.

28 Ignace Brianchaninov, Introduction à la tradition ascétique de l’Eglise d’Orient, ed.
Présence, 1978, p. 215.

29 Dominique Beaufils, «Ta foi t’a sauvé»..., p. 99.
30 Ibidem, p. 100.
31 Ibidem.



213TEOLOGIE {I MISIUNE

faptul c\ suntem dar din Darul lui Dumnezeu, iar `ntoarcerea noastr\ c\tre El
trebuie s\ fie un fapt smerit, permanent [i decisiv. F\r\ „rezolvarea” problemelor
interioare (p\catul), cele din afara lui (cum sunt boala [i moartea) devin
obstacole de netrecut `n fa]a chem\rii pe care o are omul s\dit\ `n fiin]a sa.
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Sin, sickness and death

The theological research „Sin, sickness and death”, written by Rev. Lect. Dr.

Adrian Dinu, analyses the context of human corruptibility. The author writes about the

origins of sin in the world, the definition of it, possible answers to the „death dilemma”

and some actual realities concerning the human behavior and the future of human

person. In the recent growth of technology that annihilates the tradition universal values

of the human being, a true understanding of the sin and its implications in the present

world could offer us a new way of life, preached by the Church, which will transform

the human person „in the image and likeness of God”.   


