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Abstract

Disease has a therapeutic role, strengthening of human suffering. By disease we actu-
ally reestablish contact with divinity by emphasizing moods, spiritual and detach our-
selves from bodily states. Within the human being there is a continuous struggle
betwen the soul who tends to immortality, to God, his Creator, and the body has a ten-
dency toward material that is temporary. The destiny of man is to realize this and to
lift the body from its physical condition through divine grace to the immortal status.
Disease must be regarded as divine pedagogy to investigate us. Life is a time of reflec-
tion, a time of repentance. Suffering is a way of salvation and transfiguration, which is
effective for anyone who accepts it with humility and faith in God’s mercy. The sickness is
a concern of God for man.

Keywords: pedagogy, disease, divine concern, humility, faith, God’s mercy,
patience.

Introducere

Boala trebuie privită ca o pedagogie divină, prin care Dum-
nezeu ne cercetează viaţa. Ea este, mai curând, un moment de
reflecţie, o vreme de pocăinţă. Dacă Dumnezeu îngăduie o sufe-
rinţă este spre binele nostru, deoarece „El nu vrea moartea păcă-
tosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” (Iezechiel 33, 11). Suferinţa
este un mijloc de purificare sufletească și trupească, este calea spre
mântuire.

În antropologia creştină, starea de normalitate a omului este
percepută în unitatea manifestărilor sufleteşti şi trupeşti, unitate
care este împlinită atunci când „duhul care îl caută pe Dumnezeu
stăpâneşte trupul”1. Duhul este capacitatea omului de a deosebi

1  Dr. Dmitri Avdeev, Psihiatria pentru duhovnici, traducere de Adrian Tănă-
sescu-Vlad, Editura Sofia, București, 2011, p. 8.
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valorile supreme: binele de rău, adevărul de minciună, frumosul
de urât. Astfel, orice boală are în primul rând o cauză spirituală,
duhovnicească şi apoi una medicală. Perspectiva creştină a bolii
nu anulează abordarea ştiinţifică, ci o completează, o îmbogăţeşte
şi o desăvârşeşte.

Ridicarea omului din păcat nu se poate realiza fără ajutorul lui
Dumnezeu și fără urmarea lui Hristos, care a fost modelul su-
prem de suferință și de asumare a ei. Hristos este doctorul sufle-
telor și al trupurilor noastre, El a tămăduit pe oamenii bolnavi
sau neputincioși în trupurile lor și le-a redat sănătatea, dar le-a
dăruit și eliberarea din stricăciune și din moarte. 

Minunile pe care le săvârșește Hristos sunt semne care prefi-
gurează restaurarea viitoare, când „omul va fi în trupul său defi-
nitiv vindecat de orice boală și va cunoaște o sănătate desăvârșită
și netrecătoare”2. Cei care îl urmează pe Hristos vor fi reabilitați în
Împărăția cerurilor odată cu învierea morților, iar trupurile lor
se vor ridica din stricăciune și se vor transforma, se vor înduhov-
nici: „Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestri-
căciune” (I Corinteni 15, 42).

Hristos, manifestând iubirea lui Dumnezeu pentru om, vine
să-l mântuiască în întregime, suflet și trup, nu numai în această
viață, ci și după moartea sa, când trupul va deveni nestricăcios,
pentru a se bucura plenar, pe veșnicie, cu întreaga sa ființă, de bu-
nătățile dumnezeiești. Trupul după moarte va cunoaște o condiție
nouă, o sănătate perfectă, totală și definitivă, pentru ca și în trup
să poată primi, ca și în suflet, deplinătatea harului, să se facă ast-
fel, cu întreaga sa ființă, „părtaș dumnezeieștii firi” (II Petru 1, 4).

1. Boală [i vindecare — perspective biblice

Bunul Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, a făcut
bărbat și femeie și a privit toate câte a făcut și, iată, erau bune
foarte (Facere 1, 27; 1, 31). Atunci, se pune întrebarea firească: Care
este cauza suferinței și a bolilor, dacă Dumnezeu a creat omul
din bunătate și iubire și fără de păcat?

2  Jean-Claude Larchet, Teologia bolii, traducere de Pr. prof. dr. Vasile Mihoc,
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 1997, p. 131.
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Viața omului este un dar de la Dumnezeu și, de aceea, ar tre-
bui să o păstrăm nealterată. Însă, în realitate, ea este stăpânită de
durere și de moarte din cauza căderii în păcat, iar motivul aces-
tei stăpâniri este libertatea greșit înțeleasă. Durerea fizică și cea
sufletească a început odată cu neascultarea lui Adam și prin el
boala s-a transmis la generațiile următoare printr-un întreg lanț de
nașteri naturale. Astfel, aceste nașteri naturale sunt consecința
unei zămisliri păcătoase a firii omenești, după cum ne amintește și
proorocul și psalmistul David: „Întru fărădelegi m-am zămislit și
în păcate m-a născut maica mea” (Ps. 50, 6). 

Originea bolilor sufletești și trupești, a suferinței omului, tre-
buie privită în primul rând ca o consecință a libertății întrebu-
ințate în mod eronat de primul om în rai și, prin el, transmisă
tuturor oamenilor. Din pricina neascultării și îndepărtării omului
de Dumnezeu prin săvârșirea păcatelor, omul trece din plăcere
în durere și, în final, sfârșește prin moarte. Sfântul Apostol Iacob
ne luminează în acest sens, spunându-ne că nu Dumnezeu este
cauza ispitei, ci fiecare om este vinovat din cauza poftelor sale
trupești, care îl conduc spre păcat și, în final, la moarte: „Pofta,
zămislind, naște păcat, iar păcatul odată săvârșit aduce moarte”
(I Iacob 1, 13-15). 

Omul aflat în necaz și boală nu trebuie să-L condamne pe Dum-
nezeu pentru acestea, deoarece El „nu poate fi amenințat ca un
om, nici ca un pământean nu poate fi supus judecății noastre”
(Cartea Iuditei 8, 16). În fața suferinței, omul trebuie să cheme
ajutorul lui Dumnezeu și să strige pentru izbăvirea sa (Cartea
Iuditei 8, 17). Fiecare boală este ca o nouă experiență de viață, în
care omul este chemat să mediteze la neputințele și limitele sale
trupești, să fie sensibil la cele duhovnicești și, astfel, să se sme-
rească în fața lui Dumnezeu, așa cum ne povățuiește Sfântul
Apostol Iacov: „Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța”
(Iacov 4, 10), conform învățăturii Mântuitorului Hristos (Matei
23, 12; Luca 18, 14). 

Bolile care ne cuprind sunt și o cercetare a lui Dumnezeu, o
manifestare a dragostei Lui, și au ca scop vindecarea sufletului
de păcate și reînvierea sa întru virtuți: „Nu vreau moartea păcă-
tosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” (Iezechiel 33, 11). Odată cu
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vindecarea sufletească prin îndepărtarea de păcat apare și tămă-
duirea trupească.

Viața omenească și lumea sunt privite ca o „vale a plângerii”
(Psalm 83, 7), o întruchipare a suferinței. Această suferință este o
consecință a nostalgiei paradisului, a îndepărtării omului de starea
adamică, pe care ontologic o simte în ființa sa și nu o poate experia.
Etimologic, cuvântul „nostalgie” înseamnă „întoarcere cu durere”
(nostos – „întoarcere”, algos – „durere”) la un moment al existenței
la care nu se mai poate ajunge. Această stare de durere este sim-
țită de omul căzut în păcat și conduce la o continuă căutare a unui
sens al vieții. Omul contemporan nu mai găsește o explicație spi-
rituală pentru suferință, nu-i mai dă un sens și se străduiește să
o evite, socotindu-o absurdă.

În afara religiei sau a credinței, suferința nu are nici o expli-
cație; ea este privită ca un lucru absurd și face absurdă însăși exis-
tența. „Dacă existența ar fi numai naturală, suferința ar fi o lege
inexorabilă, mecanică și definitivă, iar prin omniprezența ei ar fi
esența lumii. Dar negativitatea sau răul nu pot constitui în sine un
sens; prin urmare, dacă lumea și ființa ar fi exclusiv naturale, suve-
ranitatea suferinței ar identifica sută la sută existența cu absur-
dul. Într-adevăr, numai religia poate da o explicație suferinței,
pentru că numai ea dovedește că suferința – neputând constitui
primordialul ființei – nu este ființă, nu are ființă în sine, ci este
un accident în ființă”3. 

Suferința trebuie privită ca o cercetare a lui Dumnezeu și ca
un semn că El nu l-a părăsit pe cel căzut în păcat. Omul păcătos
trebuie să accepte boala duhovnicește, ca un bun creștin, mulțu-
mindu-i lui Dumnezeu, Care ca un Părinte bun l-a învrednicit de
certarea Sa: „Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubește și ca un
părinte pedepsește pe feciorul care îi este drag” (Pilde 3, 12),
după cum și Sfântul Apostol Pavel mărturisește: „Căci pe cine îl
iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl pri-
meşte” (Evrei 12, 6). Prin acceptarea bolii și a suferinței, omul pă-
cătos se lasă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, singurul care este

3  Pr. prof. G. Remete, Suferința omului și Iubirea lui Dumnezeu, EIBMBOR, Bu-
curești, 2005, p. 11.
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Doctor al sufletelor și al trupurilor: „Domnul mă paște și nimic
nu-mi va lipsi” (Ps. 22, 1).

Încercările date de Bunul și Milostivul Dumnezeu sunt une-
ori și pentru a ne arăta nimicnicia noastră în fața Creatorului. O
boală sau o suferință ne apropie mai mult de Dumnezeu, de rugă-
ciune, de o stare duhovnicească proprie firii noastre ontologice
create după „chipul și asemănarea lui Dumnezeu” (Facere 1, 26).
Sfântul Apostol Pavel ne inspiră în acest sens: „Datu-mi-s-a mie
un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca
să nu mă trufesc” (II Corinteni 12, 7).

Când vorbim de boală și de suferință, de iminența morții tru-
pești a omului păcătos, trebuie să medităm și asupra darurilor
oferite nouă de Bunul Dumnezeu. Iov, în suferința sa, a avut pu-
terea și credința să spună: „Domnul a dat, Domnul a luat, fie
numele Domnului binecuvântat” (Iov 1, 21). În boală, în ocări și
în prigoniri, el rămâne credincios și rezistă ispitei de a se ridica
împotriva lui Dumnezeu, cu care cel rău îl ademenește prin gura
femeii sale: „Dacă am primit cele bune, nu vom primi oare și pe
cele rele?” (Iov 2, 9-10). El se află în aceste momente „în perspec-
tiva deschiderii spre voința și iconomia divină, care este cea a
îndumnezeirii”4. Suferința asumată poate fi și în folosul omului,
„ea devenind un adevărat itinerar, care-i aduce adevărata matu-
ritate spirituală”5. Încercările prin care trece omul în viața sa con-
stituie „prilejuri de eroism moral și de îmbunătățire spirituală,
de dobândire a sfințeniei și mântuirii”6.

Minunile lui Dumnezeu dăruite nouă apar într-o altă lumină
în momentele de suferință și sunt trăite de noi ca o mângâiere și
o încurajare în răbdarea necazurilor. Dacă nu am suferi, nu am
simți aceste minuni din fiecare clipă din viața noastră, deoarece
nu suntem atenți decât la ceea ce înțelegem, decât asupra unor
lucruri sau fapte care ne convin și ne satisfac unele plăceri ime-
diate. Prin suferință „ni se deschid și ochii duhovnicești și astfel
începem să înțelegem, să trăim și să contemplăm tainele lui Dum-
nezeu, care sunt izvorul credinței și nădejdii”7.

4  Dominique Beaufils, Credința ta te-a mântuit, traducere de Pr. lect. dr. Adrian
Dinu şi asist. dr. Claudia Dinu, Editura Trinitas, Iași, 2009, p. 126.

5  Pr. prof. dr. Petre Semen, op. cit., p. 161.
6  Pr. prof. dr. Ioan C. Teșu, op. cit., p. 5.
7  Dominique Beaufils, op. cit., p. 128.
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Termenii „boală” sau „bolnav” sunt menționați în Sfânta Scrip-
tură în peste 140 de versete și prin asta sunt reflectate atât tipolo-
gia, cât și semnificația spirituală. 

O parte din bolile menționate în textul scripturistic sunt regăsite
și în cazuistica contemporană, dintre care amintim: ciuma: „Să nu
pierim de ciumă sau de sabie” (Ieșirea 5, 3), lepra: „Aceasta este rân-
duiala pentru cel bolnav de lepră” (Levitic 14, 32), frigurile: „Voi
trimite asupra voastră groaza, lingoarea şi frigurile” (Levitic 26, 1),
râia: „Te va lovi Domnul cu lepra Egiptului, cu trânji, cu râie şi cu
pecingine, de care să nu te poţi vindeca” (Deuteronom 28, 27),
sterilitatea: „Sarai însă era stearpă şi nu năştea copii” (Facerea 11,
30), orbirea: „Să nu grăieşti de rău pe surd şi înaintea orbului să nu
pui piedică” (Levitic 19, 14), surditatea: „Cine a dat omului gură
şi cine face pe om mut, sau surd, sau cu vedere, sau orb” (Ieșirea
4, 11), gârbovirea: „Iată o femeie care avea de optsprezece ani un
duh de neputinţă şi care era gârbovă” (Luca 13, 11), nebunia: „Ochii
celui nebun se uită la capătul pământului” (Pilde 17, 24), obezi-
tatea: „S-au făcut graşi şi cu pielea lucioasă şi în rele au trecut orice
măsură” (Ieremia 5, 28), paralizia: „A găsit pe un om, anume Enea,
care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic” (Fapte 9, 33).

Cauzele bolilor amintite în Vechiul și Noul Testament sunt di-
ferite și ele se pot încadra în următoarele categorii: păcatele tru-
pești și sufletești: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai
păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău” (Ioan 5, 14); ca profilaxie
a mândriei: „De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în
nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt
slab, atunci sunt tare” (II Corinteni 12, 10); când se transmite o
veste rea: „A fost luat chivotul legii Domnului, iar cei doi fii ai
lui Eli, Ofni şi Finees, au murit” (I Regi 4, 11); pentru a se arăta în
urma vindecării lor minunile lui Dumnezeu: „Elisabeta, femeia
lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a
făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oa-
meni ocara mea” (Luca 1, 24-25); ca prin tămăduirea lor să-L
slăvim pe Dumnezeu: „A ieşit mortul, fiind legat la picioare şi la
mâini cu fâşii de pânză şi faţa lui era înfăşurată cu mahramă.
Iisus le-a zis: Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă. Deci mulţi dintre
iudeii care veniseră la Maria şi văzuseră ce a făcut Iisus au cre-
zut în El” (Ioan 11, 44-45); din cauza necredinței: „Dumnezeu a
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risipit oasele celor ce plac oamenilor; ruşinatu-s-au, că Dumnezeu
i-a urgisit pe ei” (Psalm 52, 7); pentru cercetarea credinței: „Ia
întinde mâna Ta şi atinge-Te de tot ce este al lui, să vedem dacă
nu Te va blestema în faţă!” (Iov 2, 11); ca semne ce prevestesc a
doua venire: „Vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi
ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi” (Luca 21, 11); atunci
când ne împărtășim cu nevrednicie: „Oricine va mânca pâinea
aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vino-
vat faţă de trupul şi sângele Domnului” (I Corinteni 11). 

Boala este un fenomen complex, ea fiind de natură trupească și
sufletească. Un trup suferind implică o alterare a puterilor fizice
și necesită un ajutor din partea semenilor pentru a se manifesta
în deplinătatea funcțiilor sale. Suferința sufletească apare atunci
când omul se îndepărtează de Dumnezeu și începe să-și vicieze
viața și pentru o restaurare sufletească trebuie ajutor divin în
conlucrare cu voința omului. Astfel, există o „complementaritate
între suferința trupului și a sufletului: unul suferă pentru sau/și
din cauza celuilalt”8. 

În fața unei afecțiuni sufletești sau trupești trebuie să ne gân-
dim la mesajul pe care aceasta ni-l poate transmite, la faptul că
nimic nu este întâmplător în viața omului și că tot ce se petrece
în viața omului este cu știrea lui Dumnezeu: „La voi însă și perii
capului sunt numărați” (Matei 10, 30). Această afecțiune trebuie
privită ca o pedagogie divină, iar boala nu trebuie considerată
doar o pedeapsă. Ea preînchipuie crucea vieții, care îl conduce pe
bolnav spre introspecție, spre vindecare, spre mântuire în Împă-
răția Cerurilor. 

Modul cum este privită și asumată suferința fizică și spirituală
determină atitudini diferite ale celui aflat în cauză. Astfel, unii bol-
navi se pot apropia mai mult de Dumnezeu, iar alții se pot înde-
părta, devenind indiferenți din punct de vedere religios sau chiar
să cadă în deznădejde, ceea ce poate provoca și moartea. 

Sfântul Apostol Pavel îi încurajează pe cei aflați în suferință
trupească spunându-le că astfel sunt izbăviți de păcate și că vor
trăi nu după poftele trupești, ci după voia lui Dumnezeu: „Așadar,

8  Prof. dr. Pavel Chirilă, Pr. dr. Mihai Valică, Spitalul creștin: introducere în me-
dicina pastorală, Editura Cristiana, București, 2008, p. 11.
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fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul
acesta: că cine a suferit cu trupul a isprăvit cu păcatul, ca să nu
mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup după poftele oa-
menilor, ci după voia lui Dumnezeu” (I Petru 4, 1-2). 

Boala și suferința nu sunt veșnice, deoarece omul, prin Bise-
rică, este într-o continuă pregătire spre Împărăția cea veșnică,
unde se va șterge „orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi;
nici plângere nici strigăt, nici durere nu vor mai fi căci cele dintâi
au trecut” (Apocalipsa 21, 4).

Parcurgând paginile Sfintei Scripturi, remarcăm faptul că viața
și sănătatea sunt prezentate ca daruri ale lui Dumnezeu, care tre-
buie păstrate și cultivate, spre Slava lui și binele oamenilor. Atunci
când apare o boală, ea trebuie îngrijită și tratată printr-o conlucrare
a medicului cu preotul. O boală spirituală influențează și sănă-
tatea trupească, așadar trebuie tratat omul bolnav în întregul său,
trup și suflet. Astfel, „vindecarea sau terapia bolilor în viața și
activitatea Bisericii este deodată necesitate practică și întărire a
vieții spirituale, potrivit mesajului Evangheliei iubirii lui Hris-
tos, care este în același timp Vindecător și Mântuitor (Isaia 53, 5;
I Petru 2, 24)”9. 

Vindecarea celui aflat în suferință sufletească sau trupească se
realizează cu ajutorul lui Dumnezeu, „Cel ce vindecă toate bolile”
(Psalm 102, 3) și „Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă
rănile lor” (Psalm 146, 3). Alături de ajutorul divin, bolnavul tre-
buie să fie ajutat și de semeni, conform textului biblic Matei 25,
31-40. Purtarea de grijă față de cel aflat în suferință este o condiție
necesară pentru a fi socotit în rândul celor drepți la Judecata
Finală și este foarte sugestiv reliefată și în Pilda samarineanului
milostiv (Luca 10, 30-37). Îngrijirea bolnavilor scoate în evidență
o trăire în deplină comuniune cu semenii și implică o cercetare
de sine, raportând propriile valori la suferința celorlalți. 

Tămăduirea celui aflat în suferință se realizează prin diferite
mijloace menționate în Sfânta Scriptură: rugăciunea bolnavului:
„În boala ta nu fi nebăgător de seamă, ci te roagă Domnului şi El

9  † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Responsabilitate și coope-
rare pentru o viață sănătoasă, în duhul dreptei credințe, în vol. Comuniune și înnoire
misionară. Lucrarea bisericii în societate în anul 2013, Editura Basilica, București,
2014, p. 214.
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te va tămădui” (Sirah 38, 9; Luca 5, 12); rugăciunea dreptului: „Mult
poate rugăciunea stăruitoare a dreptului” (Iacov 5, 16); oprirea de
la săvârșirea păcatelor, pocăință: „Doamne, miluieşte-mă; vindecă
sufletul meu, că am greşit ţie” (Psalm 40, 4); credință: „Îndrăz-
neşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit femeia din
ceasul acela” (Matei 9, 22; Luca 7, 6-10); închinarea bolnavului:
„Venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând,
prinsă de friguri” (Matei 8, 14; Marcu 5, 5); cuvânt: „Ci numai zi
cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea” (Matei 8, 8); atingere:
„Iisus S-a atins de ochii lor, şi îndată au văzut şi I-au urmat Lui”
(Matei 20, 34; Fapte 3, 2-19; Marcu 3, 10), punerea mâinilor: „Pu-
nându-Şi mâinile peste puţini bolnavi, i-a vindecat” (Marcu 6, 5);
prin post și rugăciune: „Acest neam de demoni nu iese decât nu-
mai cu rugăciune şi cu post” (Matei 17, 14-21); arătarea la preoți:
„De va vedea preotul că leprosul s-a vindecat de boala leprei”
(Levitic 14, 3); rugăciunile preoților: „Este cineva bolnav între voi?
Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu
untdelemn, în numele Domnului” (Iacov 5, 13-20).

Vindecările biblice sunt, în general, un act miraculos săvârșit
de Dumnezeu, „căci El rănește și El leagă rana, El lovește și mâinile
Lui tămăduiesc” (Iov 5, 18), mai presus de înțelegerea omenească
însă sunt menționate și anumite cazuri de bolnavi care au fost tra-
tați de medici. Astfel termenul „doctor” apare în doar 19 versete
în Sfânta Scriptură și rolul lui era unul destul de important, deoa-
rece trebuia să fie cinstit de comunitate, fiind trimisul lui Dum-
nezeu (Sirah 38, 1). Pe de altă parte, cel bolnav, care ajungea să
fie tratat, era considerat pedepsit, deoarece a păcătuit împotriva
Ziditorului (Sirah 38, 15). 

Din perspectivă noutestamentară, rolul doctorului este unul se-
cundar și apare în legătură cu neputința sa de a vindeca anumite
boli incurabile: „Multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și
toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre
rău” (Marcu 5, 26; Luca 8, 43). Adevăratul tămăduitor al sufle-
telor și al trupurilor este Hristos, care vindecă „toată boala și sufe-
rința în popor” (Matei 4, 23), care alungă demonii, cei ce pro-
voacă suferința: „A tămăduit pe mulți care pătimeau de felurite
boli și demoni mulți a alungat” (Marcu 1, 34), „A certat pe duhul
cel necurat și a vindecat pe copil” (Luca 9, 42). 
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Starea de sănătate este un concept complex și trebuie definită
în strânsă legătură cu structura dihotomică a omului, alcătuit din
trup și suflet. Astfel, o sănătate sufletească implică și una tru-
pească, deoarece: „trupul fără suflet mort este” (Iacov 2, 26). Să-
nătatea perfectă a fost cea din rai, când omul nu simțea nici o
suferință, fiind în comuniune deplină cu Dumnezeu. La această
stare este rechemat omul să ajungă printr-o conlucrare între voință,
efortul propriu și harul lui Dumnezeu. Sufletul este cel care tre-
buie să conlucreze cu trupul pentru ca acesta să redevină „templu
al Duhului Sfânt” (I Corinteni 6, 19). Trupul se poate vindeca sau
nu, însă sufletul poate fi salvat și, astfel, sănătatea omului trebuie
privită în primul rând ca o stare duhovnicească care tinde spre
unirea cu Dumnezeu, spre „îndumnezeirea după har”10.  

2. Suferin]ă [i tămăduire în scrierile Sfin]ilor Părin]i

Despre modul cum trebuie omul să se comporte în viață, Di-
dahia ne învață să luăm aminte la cele două căi „a vieții și a morții
(Ieremia 21, 8); și este mare deosebirea între cele două căi”11. Calea
vieții presupune respectarea Poruncilor și perceptelor evanghe-
lice, iar calea morții implică săvârșirea păcatelor care conduc la
suferință și, implicit, la moartea sufletească și trupească. Mesajul
este unul simplu, direct și nu presupune o cale de mijloc, o altă
alternativă. Este imperios necesar să alegem calea lui Dumnezeu
și, prin credință statornică, să ajungem „desăvârșiți în timpul cel
din urmă”12, pentru a fi mântuiți.

Sfântul Clement Romanul, în Epistola a II-a către Corinteni, ne
îndeamnă să săvârșim dreptatea pentru a nădăjdui în final la
mântuirea noastră și să acceptăm cu credință anumite necazuri,
care ar veni asupra noastră în vremurile de acum, pentru că vom
culege „rodul nemuritor al învierii […] într-un veac fără durere”13.

10  Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Ascetica și Mistica Bisericii Ortodoxe, EIBMBOR,
București, 2002, p. 438.

11  Didahia, în Scrierile Părinților Apostolici, traducere, note şi indice de Pr. Du-
mitru Fecioru, EIBMBOR, București, 1995, p. 26. 

12  Ibidem, p. 35.
13  Sfântul Clement Romanul, Epistola a II-a către Corinteni, p. 122.
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În Păstorul lui Herma se vorbește despre bolile sufletești care
pricinuiesc suferință omului: mânia, adulterul, beția, clevetirea, min-
ciuna, lăcomia. Dintre toate acestea, tristețea face cel mai mult rău,
deoarece „întristează Duhul cel Sfânt, săvârșește nelegiuire [...];
rugăciunea unui om trist nu are putere să se urce la jertfelnicul
lui Dumnezeu”14. Pentru a fi vindecat de păcate și să biruiască
împotriva diavolului, omul este chemat să se întoarcă la Domnul
cu toată inima sa, să lucreze dreptatea și să slujească drept Dom-
nului, „Cel ce poate să mântuie și să piardă”15. 

Despre boala trupului, Sfântul Vasile cel Mare spune că nu
este creată de Dumnezeu, ci omul, prin păcate, și-a atras această
stare. Suferința îl ajută pe om să se smerească, să-și recapete starea
primordială de nepătimire, starea naturală paradisiacă: „E o ne-
bunie să crezi că Dumnezeu este autorul tuturor relelor noastre;
această blasfemie nimicește bunătatea lui Dumnezeu […]. Dum-
nezeu a făcut trupul, nu boala; a făcut sufletul, nu păcatul”16. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că atunci când privim la fra-
gilitatea sănătății omului trebuie să conștientizăm că aceasta este
„nu spre defăimarea firii, ci spre înfrânarea mândriei” 17, iar calitatea
trupului „nu o dă grosimea și sănătatea lui, ci suferirea a felurite
chinuri”18.

Învățătura ortodoxă despre boală și suferință precizează că
la baza tuturor vicisitudinilor vieții umane stă păcatul originar, de-
oarece prin acesta au intrat slăbiciunile în om. În acest sens, Sfântul
Ioan Gură de Aur menționează că pentru a întoarce omul de la
păcate, Dumnezeu „încearcă și mustră în felurite chipuri, pe unii îi
încearcă cu o boală îndelungată”19. 

14  Herma, în Scrierile Părinților Apostolici…, p. 314.
15  Ibidem, p. 322.
16  Sf. Vasile cel Mare, Dumnezeu nu este pricinuitorul tuturor relelor, 2, P.G.

XXXI, col. 332B, 334B, apud Pr. dr. Liviu Petcu, Suferința și creșterea spirituală,
Editura Fundației Academice „Axis”, Iași, 2012, p. 19.

17  Sf. Ioan Gură de Aur, Puțul, traducere de Sf. Grigorie Dascălul (1833),
Editura Anastasia, București, 2001, p. 512.

18  Ibidem, p. 644.
19  Sf. Ioan Gură de Aur, Despre necazuri și biruirea tristeții (I), p. 142, apud Pr.

prof. Ioan C. Teșu, Necazurile și încercările, căi spre mântuire. Accente hrisostomice,
în „Analele Științifice ale Universității «Al. I. Cuza» Iași”, tomul XII, 2007.
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Păcatele săvârșite de om sunt corespunzătoare celor opt patimi
capitale definite pentru prima dată de Evagrie Ponticul, care le
menționează ca fiind gânduri pătimașe: „lăcomia (pântecelui),
curvia, iubirea de arginți, întristarea, mânia, lâncezeala, slava de-
șartă, trufia. Faptul că toate aceste gânduri ne tulbură sau nu su-
fletul, nu ține de noi; dar că ele apar mai devreme sau mai târziu,
sau că stârnesc patimile sau nu le stârnesc – iată ce ține de noi”20.
Gândurile sunt de neoprit, spun Sfinții Părinți, precum vântul,
dar modul cum ne raportăm noi la ele depinde de voința proprie,
dacă le acceptăm sau printr-o stare de trezvie continuă le înde-
părtăm, pentru a nu produce în final fapte reprobabile.

Despre condiția omului căzut în păcate ne vorbește și Sfântul
Grigorie de Nyssa care precizează că, odată cu alungarea proto-
părinților din rai, aceștia au primit „tunici de piele”. Aceste haine
de piele reprezintă faptul că omul, care a fost dezbrăcat de veș-
mântul haric din Eden, primit la creație, devine predispus la
păcate, ce provoacă suferință și moarte. Natura decăzută „cuprinde
în sine două realități: pe de o parte, poartă trăsăturile frumuseții
lui Dumnezeu în adâncul de taină al sufletului, în însuși chipul lui
din ființa umană, iar, pe de altă parte, prin iraționalitatea pornirii
păcătoase și pătimașe pe care le-a provocat și le actualizează prin
păcat, ea poartă chipul animalelor”21. Astfel, omul prin efortul
propriu poate să-și reprime pornirile păcătoase și cu ajutorul lui
Dumnezeu să-și înduhovnicească viața sau poate să dea curs in-
stinctelor sale primare și să se asemene cu animalele, fapt ce îi va
provoca boală și moarte. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „Dumnezeu, Care a
zidit firea omenească, nu a creat împreună cu ea nici plăcerea,
nici durerea din simțire (simțuri), ci a dat minții ei o anumită ca-
pacitate de plăcere, prin care să se poată bucura în chip tainic de
El. Această capacitate (care este dorința naturală a minții după
Dumnezeu) lipind-o primul om de simțire îndată ce a fost creat,
și-a văzut plăcerea mișcându-se potrivnic firii, spre lucrurile
sensibile, prin mijlocirea simțurilor. Dar Cel care se îngrijește de

20  Evagrie Ponticul, Scrieri alese, traducere și note de Radu Duma, Editura
Herald, București, 2000, p. 29.

21 Pr. prof. dr. Vasile Răducă, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa. Căderea
în păcat și restaurarea omului, EIBMBOR, București, 1996, p. 225.
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mântuirea noastră a înfipt în mod providențial în această plăcere,
ca pe un mijloc de pedepsire, durerea, prin care s-a sădit în chip
înțelept în firea trupului legea morții, ca să limiteze nebunia minții,
care-și mișcă, potrivnic firii, dorința spre lucruri sensibile. Ast-
fel, datorită plăcerii potrivnice rațiunii care a pătruns în fire, a
pătruns ca un antidot și durerea conformă cu rațiunea”22.

În Ambigua, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne arată că sunt
trei moduri prin care se tămăduiesc pedagogic patimile noastre:
„prin schimbarea în rău a trupului suntem pedepsiți pentru păcate
mai vechi, a căror amintire poate nu o mai avem sau, avându-o, nu
vrem să punem în îndreptarea noastră un efort egal cu greșelile
săvârșite; prin această schimbare ne vindecăm de slăbiciuni pre-
zente și ne ferim de greșeli viitoare; prin suportarea unor necazuri,
un om oarecare este dat altora ca pildă de răbdare”23. În aceste
moduri, trupul se întărește duhovnicește, se despătimește, ajun-
gând la o stare de înălțare spirituală care îl conduce spre mântuire.

Sfântul Grigore Palama afirmă că „Dumnezeu n-a creat moar-
tea, nici bolile, nici infirmitățile […], n-a creat nici moartea sufle-
tului, nici moartea trupului, El nu este autorul bolilor trupești”24.
De la creare și până la căderea în păcat, omul nu era muritor și,
dacă păzea porunca divină și rămânea în virtute, ar fi avut în rai
o viață fără suferință, fără durere, fără boală și ar fi așteptat ne-
murirea lui în ceruri.

Atunci când un ucenic al Sfântului Varsanufie îl roagă să-l
pomenească pentru a se vindeca de o anumită boală, Cuviosul
Părinte îi recomandă să poarte cu bucurie acest necaz, deoarece
„Dumnezeu ceartă pe cel pe care îl iubește” (Evrei 12, 6), căci „Cer-
tând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat” (Psalm 117, 18).
Boala este privită ca o ceartă spre îndreptare: „Boala ți s-a trimis

22  Sf. Maxim Mărturisitorul, Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi
care ne arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. III, traducere, intro-
duceri și note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București,
1999, „Întrebarea 61”, p. 310.

23  Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, traducere și aparat critic de Pr. prof.
dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 2006, pp. 152-153, n. 7.

24  Sf. Grigorie Palama, Omilii XXXI, apud Jean-Claude Larchet, Teologia bolii,
traducere de Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 1997,
p. 16.
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ca unei slugi rele. Dacă însă îți este greu să primești certarea,
încetează să mai fii rău. Iar dacă ești rău, primește certarea. Dar
dacă te bucuri de certare, nu ești rău. Iar cel ce nu e rău e iubit. Ia
seama deci cu adevărat cum ești și alege-ți ție una din cele spuse”25.
În funcție de perspectiva pe care o avem asupra încercărilor, dacă
ne bucurăm sau ne supărăm, noi suntem priviți de Dumnezeu
ca fiind buni sau răi. Bunătatea sufletească conduce la o accep-
tare a suferinței și la o dragoste filială față de „Dumnezeu care
este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dum-
nezeu rămâne întru el” (I Ioan 4,16). 

În secolul al XIX-lea, Sfântul Teofan Zăvorâtul, într-o scrisoare
adresată unei persoane bolnave care îi cerea sfat și mângâiere
pentru suferința sa, spunea că bolile sunt de la Dumnezeu spre
mântuirea noastră. Pentru a fi mai precis, el prezintă diferite cauze
care ar fi putut determina apariția bolii: „Dumnezeu trimite boala
uneori ca pe o pedeapsă, ca pe un canon, alteori spre învățare de
minte, ca omul să își vină în fire, alteori ca să îl izbăvească de un
necaz ce ar cădea asupra lui de ar fi sănătos, alteori ca omul să
vădească răbdare și prin aceasta mai mare răsplată să merite, iar
alteori să se curățească de vreo patimă, ca și din alte pricini”26. În
Patericul Lavrei Sfântului Sava, Sfântul Teofan reia cuvintele Sfân-
tului Maxim Mărturisitorul din Capete despre dragoste, care mențio-
nează cinci motive principale pentru care Dumnezeu îngăduie
necazurile, smintelile și ispitele: „1. ca, fiind luptați și luptându-ne,
să ne desprindem în a deosebi binele de rău; 2. ca, prin osteneala
dobândită în luptă, fapta bună să fie mai statornică și mai ne-
clintită; 3. ca, sporind în virtute să nu ne înălțăm, ci să ne întărim
în smerenie; 4. ca, prin răbdarea și osteneala în luptă, să ne învred-
nicim de mai mare răsplată; 5. ca, după ce am ajuns la nepătimire,
să nu uităm de neputința noastră și de puterea care ne-a ajutat”27. 

25  Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnicești, 148, traducere, introducere și note de
Pr. prof. dr. D. Stăniloae, în col. Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi
care ne arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. XI, Editura Episco-
piei Romanului și Hușilor, Roman, 1990, p. 189.

26  Sfântul Teofan Zăvorâtul, Boala și Moartea - lămuriri, sfaturi, mângâieri, tra-
ducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sofia, București, 2007, p. 25.

27  Idem, Patericul Lavrei Sfântului Sava, traducere de Adrian și Xenia Tănă-
sescu-Vlas, Editura Anestis, București, 2005, p. 144.
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În secolul trecut, Sfântul Paisie Aghioritul îndemna să facem
rugăciune stăruitoare atunci când suntem bolnavi. El preciza că
trebuie mai întâi să ne rugăm și „să ne încredințăm lui Dumne-
zeu și apoi omului, medicului […]; înainte de a ne încredința me-
dicilor, să premeargă rugăciunea, privegherea, ca să ajute Dum-
nezeu și să-i lumineze pe medici”28. Boala trebuie privită și ca un
prilej de întărire în credință și de purificare spirituală și să o
acceptăm și „să iubim puțin și durerea. Boala este o mare binecu-
vântare pentru om. Când omul conștientizează aceasta, o primește
cu bucurie și cântă cu bucurie: Binecuvânta-voi pe Domnul în toată
vremea (Psalm 33, 2)”29. Cu o lună înainte de a pleca la Domnul,
pe când era foarte bolnav la pat, Sfântul Paisie avea bucuria să
cânte, să-și aline, astfel, suferința și să-i mulțumească Bunului
Dumnezeu pentru toate cele dăruite: „În boală, psalmodia este
un medicament. Și grav bolnav să fie cineva și să sufere mult,
când aude o psalmodie, îl mai lasă puțin durerea”30.

Pentru a reuși să trecem prin încercările grele și îndelungate,
Sfântul Paisie ne îndeamnă să folosim „răbdarea, care este leacul
cel mai puternic, ea clarifică multe și rezolvă lucrurile dumne-
zeiește”31. Atunci când nu găsim rezolvare la problemele vieții,
prin răbdare și rugăciune, Dumnezeu ne dă cea mai bună soluție.
Viața noastră este o asceză continuă. Omul care trece prin în-
cercări și rabdă fără să cârtească este bineplăcut lui Dumnezeu,
după cum ne spune Sfântul Apostol Iacov: „Fericit bărbatul care
rabdă ispita” (Iacov 1, 12). Sunt oameni care prin răbdarea sufe-
rințelor, din cauza unor boli incurabile, sunt precum mucenicii
și vor avea răsplată: „Atunci când Hristos vede că cineva poate
suporta o boală grea, i-o dă, astfel încât prin puțina suferință din
această viață pământească să primească răsplată multă în cea
cerească și veșnică”32. 

28 Cuv. Paisie Aghioritul, Despre Rugăciune, traducere de Ieroschimonah Ştefan
Nuţescu, Editura Evanghelismos, București, 2013, p. 118.

29  Ibidem, p. 119.
30  Ibidem, p. 120.
31  Idem, Patimi și Virtuți, traducere de Ieroschimonah Ştefan Nuţescu, Edi-

tura Evanghelismos, București, 2007, p. 290.
32 Idem, Viața de familie, traducere de Ieroschimonah Ştefan Nuţescu, Editura

Evanghelismos, București, 2003, p. 227.
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Bolile îi ajută pe oameni să-și ispășească păcatele și pot fi o
binefacere, deoarece cu cât omul este mai mult suferind cu atât mai
mult îi va fi răsplătită răbdarea. Sufletul omul este ca un metal
prețios, care se purifică în focul bolilor și al suferințelor, precum
Domnul îi spune Sfântului Apostol Pavel: „Puterea mea se desă-
vârșește în slăbiciune” (II Corinteni 12, 9).

Părinții răsăriteni au păstrat o viziune echilibrată, potrivit căreia
voința omului, care nu este deplin coruptă, este chemată la o
conlucrare (sinergie) cu harul dumnezeiesc. Creștinul are datoria
de a lucra la mântuirea sa, printr-o asceză bine chibzuită, drept
rânduială de viață, care duce la un progres duhovnicesc. Această
asceză „a fost elaborată de-a lungul generațiilor de monahi și
este definită ca „artă a artelor și știință a științelor”, roadele ei fiind
însă întotdeauna socotite drept „daruri ale harului dumnezeiesc”33.

Concluzii

Ca o sinteză a scrierilor Sfinților Părinți, putem menționa faptul
că bolile au cauze personale, care țin de păcatele fiecărei persoane
în parte, dar au și alte cauze, care țin de păcatul strămoșesc și de
voința divină extrinsecă. Astfel „pe fondul unei vulnerabilități
îndepărtate, reprezentată de păcatul strămoșesc, se suprapun com-
ponentele genetice, reprezentate de bolile și păcatele arborelui
genealogic și, în mod covârșitor, excesele sau faptele rele per-
sonale, conducând spre o multitudine de dureri, boli și suferințe
trupești și sufletești, toate culminând în moarte”34.

Sfinții Părinți spun că boala are un rol terapeutic, de îndreptare
a omului suferind. Prin boală, de fapt, noi ne restabilim legătura
cu divinitatea prin accentuarea stărilor sufletești, duhovnicești și
ne detașăm de stările trupești, atavice. În interiorul ființei umane se
duce o continuă luptă, în care sufletul tinde spre nemurire, spre
Dumnezeu, Creatorul Său, iar trupul are o predispoziție spre par-
tea materială, care este vremelnică. Destinul omului este de a con-
știentiza această luptă, pentru a-și ridica trupul din starea sa fizică,
materială, prin har divin, la o stare nemuritoare de nestricăciune.

33  Jean-Claude Larchet, Creștinul în fața bolii, suferinței și morții, traducere de
Marinela Bojin, Editura Sofia, București, 2004, p. 149.

34  Pr. prof. dr. Ioan C. Teșu, Bolile – „Divina filozofie”…, p. 17.



125Mo[tenirea spiritual\ [i cultural\ a Bisericii  

Boala și suferința sunt realități inevitabile ale vieții noastre.
Oricât am încerca să le evităm, oricât ne-am strădui să ne păstrăm
sănătatea, totuși la un moment dat al vieții noastre ne vom îm-
bolnăvi, ne vom afla și noi pe acest pat al durerii. Toți, fără nici o
deosebire, trecem prin această „probă de foc” care este boala.
Dacă Dumnezeu îngăduie această suferință în viața noastră o face
cu o pedagogie divină. Durerea trupească are scopul de a ne apro-
pia de Hristos. Nu trebuie să fim dezamăgiți dacă Hristos ne
refuză ceea ce Îi cerem și ne dă altceva mult mai important – mân-
tuirea noastră sufletească. Sănătatea sufletească este infinit mai
scumpă și mai importantă decât cea trupească. 

O boală grea și istovitoare ne ajută să ne smerim și, totodată, ne
determină să ne gândim la Dumnezeu, să ne spovedim păcatele,
să cerem dumnezeiasca milă și să ne apropiem „cu frică de Dum-
nezeu, cu credință și cu dragoste” de Sfânta Euharistie. Și atunci,
sufletul nostru se va ușura de păcate, de boli și de suferințe și va
reînvia împreună cu Hristos, Care îl va restaura după chipul și
asemănarea lui Dumnezeu. Este mult mai bine plăcut în fața lui
Dumnezeu ca în viața aceasta pământească, trecătoare, să fii bolnav
cu trupul, dar sănătos cu sufletul. Esențial pentru om, în general,
și pentru cel bolnav, în special, este ca el să obțină trezvia lăun-
trică, păzirea minții și curăția inimii, singurele mijloace de a ne
întoarce la harul desăvârșit al Duhului ce ne-a fost dat la început
prin Sfânta Taină a Botezului.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne învață că „strâmtă este
poarta și îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei
care o află” (Matei 7, 14). Astfel, El ne arată că pentru a avea o viață
desăvârșită, conform perceptelor sale evanghelice, vom avea și ne-
cazuri și suferințe în timpul vieții noastre pământești (Ioan 16, 33),
dar prin răbdare și nădejde vom afla odihna cea veșnică în Îm-
părăția lui Dumnezeu. Atunci când omul se naște, trebuie să reali-
zeze că va trece în viața sa și prin necazuri și suferințe și că aces-
tea sunt o cale spre pocăință, îndreptare și desăvârșire. Odată cu
această înțelegere duhovnicească a vieții pământești, suferința și
durerea sunt nu numai suportabile, ci și folositoare.
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SICKNESS AND HEALING: 

A MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE1

Rev. PhD. Cand. Marius-Emanuel OBREJA
„Dumitru Staniloae” Faculty of Theology in Iași

Abstract

The key message in this holistic approach is that man is a complex being and
mind, body and spirit interact with our health. Thus, illness is a disorder that needs to
be treated interdisciplinary. Theology and science must collaborate as a symphony in
order to restore human life physically and spiritually. In Christian anthropology the
state of human normality is perceived in the unity of soul and body manifestations.
Thus any disease has, first of all, a spiritual cause and then a medical or psychological
one. The Christian perspective of the disease does not annul the scientific approach but
complements it, enriches it and perfect it.

Keywords: illness, healing, clinical psychology, allopathic medicine, spiritual
enlightenment

Introduction

A contemporary human attitude in the face of sickness and
suffering must aim at an interdisciplinary approach encompassing
all aspects: spiritual, psychological and clinical. Disease seen ho-
listically has profound connotations of the dichotomous struc-
ture of man (body and soul) and thus, healing them involves an
intertwining of theological and scientific methods. 

Disease must be regarded as divine pedagogy to investigate
us. Life is a time of reflection, a time of repentance. If God allows
suffering is for our good because: „As I live, say the Lord God, I have
no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn
from his ways and live; turn back, turn back from your evil ways"
(Ezekiel 33, 11). Suffering is a way of salvation and transfiguration,

1  Research seminar presented on July 14, 2016 at The Institute for Orthodox
Christian Studies, Cambridge, U.K.
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which is effective for anyone who accepts it with humility and
faith in God’s mercy.

In Christian anthropology the natural human condition is seen
in unity of the soul and body, which is fulfilled when the soul which
seeks God governs the body. The soul is the human capacity to
distinguish supreme values: right from wrong, truth from lie,
beauty from ugliness. Thus, any sickness has both a spiritual cause,
and a psychosomatic one. The Christian perspective of sickness
does not invalidate the scientific approach but completes, enriches
and perfects it.

Hippocrates, the father of medicine, believed that the human
being can be understood only if it is viewed holistically. Later, in
the 14th century, Paracelsus will tell us that the human body, health
and disease are based on the harmony between man (the micro-
cosms) and nature (macrocosms), so the macrocosmic universe
was said to be present in each microcosm of a person. Currently
doctors focus more on setting a diagnosis and give treatment for
a particular disease, often forgetting to look at human person in
its totality. According to Lars Thumberg who researched Saint
Maximus the Confessor’s vision of man and cosmos, the human
being is seen as an integral part of the macro-cosmos. Man is a
reflection of the Trinity and his constitution is likened to the triad,
„which is strictly anthropological in character: Being - Well-Being –
Ever-being. It is related to the classical distinction in some of the
earlier Fathers between image and likeness (Genesis 1,26) in the
sense that Being and Ever-being refer to the image of the God in
man, while Well-being (which is included also in Ever-being in the
blessed and perfect state of man) refers to the likeness of God in
man”2.

In this seminar research I try to present some issue of the dis-
ease and its treatment that needs to be regarded from multidisci-
plinary aspects. The work is divided into four themes: the first two
chapters present the meaning of illness from the psychosomatic
and theological perspective and the last two chapters talk about
healing from an interdisciplinary point of view.

2  Lars Thunberg, Man and the Cosmos - The Vision of St. Maximus Confessor,
St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 1985, p. 46.
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1. Sickness - a psychosomatic disorder 

Humber and Almeder define sickness an „internal state which
is either an impairment of normal function ability, i.e. a reduction
of one or more functional abilities below typical efficiency, or a
limitation on functional ability caused by environmental agents”3.
Disease is a holistic state of an organism involving internal dishar-
mony or a dysfunctional mode of interaction with the biological
and living environment. As a result, there is a physiological (an
invasion by a disease entity) and a psychological (an upsetting of
internal balances) side to any illness. „Writers have also disagreed
on the classification criteria for the disease, asking whether it
should be based on symptoms or causes, and whether the concept
should embrace injuries and wounds, as well as other pathological
condition”4.

Our attitude towards sickness must become less functional
and more personal. The patient should be seen as a person and not
just as any individual. Sick people can have similar symptoms but
have different causes, so illness should be viewed and treated
differently depending on its cause. Disease and pain are much more
than a simply sensory experience, they are a multi-dimensional
phenomenon. They manifest on the physical, emotional, and ra-
tional levels, and they influence our life in many different ways.
This idea is reflected, for example, in Fernando Cervero’s book,
Understanding Pain: „The experience of pain depends more on
the background of a specific situation than on the magnitude of
an underlying injury”5.

Disease treatment should be considered a fundamental human
right and health authorities should implement measures to reduce
pain and suffering. With the discovery of anaesthesia and anti-
septics, then antibiotics, physicians are able to offer patients a
reasonable chance for effective treatment of the causes of disease.
What this is obviously a good thing, an unwanted side effect is
that it has removed the theological reflection on purpose of life

3 James M. Humber and Robert F. Almeder – What is disease?, 1997, Humana
Press, U.S.A., p. 8.

4  Ibidem, p. 289.
5  Fernando Cervero,Understanding Pain, 2012, Cambridge, UK, p. 163.
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and death from the equation. „One effect of this scientific deve-
lopment in medicine has been to move death out of the home.
Death has become physically removed from the context of every-
day life, thereby assisting a common psychological tendency to
avoid thought of death.”6

I believe that the relationship between patient and physician
is one of the most important topics in relation to dealing with
sickness in a holistic way. This becomes an acutely clear espe-
cially in the terminal phases of disease. Itis not always easy to
distinguish between whether the best decision is that somebody
should undergo complex and sometimes painful treatment, or
allow them the chance to die with dignity, and to use the time for
reflection on the meaning and finitude of life. You have to distin-
guish between the moral approach, pastoral approach to the problem
and the legal one. For example, euthanasia may be legal but not the
morals. „We have to ask ourselves whether medicine is to remain
a humanitarian and respected profession or a new but deper-
sonalized science in the service of prolonging life rather than
diminishing human suffering.”7 Using the words of Saint Paul,
we can say that the doctor is put in a position to ascertain „all
things are lawful for me, but not all things are helpful” (I Corin-
thians 6, 12).

Physicians must learn the value of science and technology
simultaneously with the art and science of inter-human relation-
ships, of human and total patient-care. As Kubler-Ross says: „If
science and technology are not to be misused to increase destruc-
tiveness, prolonging life rather than making it more human, if
they could go hand in hand with freeing more time rather than less
for individual person-to-person contacts, then we could really
speak of a great society”8.

Sickness can be the result of a psychological disturbance that
causes a somatic (organic) disorder, i.e. psychosomatic illness.
Psychosomatic illnesses can affect any or all parts of the body:

6 Michael D. Bayles and Dallas M. High – Medical treatment of the dying: moral
issues, 1983, Cambridge, UK, p. 1.

7  Elisabeth Kubler-Ross – On death and dying, 2001, St. Edmundsbury Press,
London, 2001, p. 10.

8  Ibidem, p. 16.
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the digestive system (ulcer, colitis), the endocrine system (hyper-
thyroidism, diabetes), genitor-urinary (impotence, enuresis), car-
diovascular (heart attack of myocardium), respiratory (asthma,
pulmonary tuberculosis), skin (eczema), etc. The treatment of psy-
chosomatic illnesses has a physical stage which needs to be com-
plemented further by psychotherapy.

When somebody learns that they have a disease, this triggers
great emotional stress, which according to Kubler-Ross’s classic
book On death and dying, has several stages: Denial and Isolation,
Anger, Bargaining, Depression, Acceptance and Hope. Thus disease
must be investigated from an interdisciplinary point of view:
psychological and pathological.

Holistic medicine is an ancient concept which is explored
nowadays by mainstream, allopathic medicine, which increasingly
acknowledges a psychosomatic approach to healing. At its base
lies the idea of a permanent connection between body, mind and
soul. Between these three levels there are many mechanisms of
complex interdependence. It was already proven that prolonged
states of stress, anxiety or fear may prevent the proper functioning
of some organs or systems in the human body. However, we need
to realize that it is not only negative states maintained in the
long term can affect our health, but also our thoughts, our words
and daily emotions.

It seems to me that a common idea of great scholars or people
who pondered the meaning of life and our journey thought it, is
that the power of one’s thoughts is the main form of manifesting
in the world and this mirrors the creation of the world by the
Logos-Reason of God. Or like a wise saying: „tell me what you
think, to tell you who you are”. In this light, diseases are a sign
from our physical body, which should be interpreted not just
physiologically, but also in the sense that we made a specific
mistake on the level of thinking, feeling or communication with
others. Thus, the moment you realize the mistake made, or the real
cause behind the said disease, this can have a positive impact of
the healing process.

If, however, we don’t use psychotherapeutic methods, meaning
healing through positive thinking (or noesitherapy, as it is called)
in addition to traditional allopathic treatments, then we have all
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the chances to not learn from that experience. That's why we go
through the same health problems sooner or later; until we learn
that, on a certain level, everything eventually starts from our-
selves – sickness or wellbeing.

For example in 2015, a medical research was published in the
American Journal of Hospice and Palliative Medicine about „Spi-
ritual Experiences of Transcendence in Patients with Advanced Can-
cer”. It is a report on methods of miraculous healing in cases of
incurable diseases. A total of 251patients with advanced cancer
were included and observed over 12 months by a psycho-onco-
logist. Study results showed that „135 patients communicated a
spiritual experience during hospitalisation, as expressed by altered
body – awareness, less pain, less anxiety, higher acceptance of
illness/death, new spiritual identity”9. These conclusions indicate
that experience-based spiritual care can successfully complement
basic clinical treatment. The results of the study highlight the
fact that through a total mobilization, seriously ill patients were
able to overcome their condition of sickness. The main factors that
challenged the imminence of death and helped prolong life and
improve the quality of it, were: -the growing belief in the power
of their own healing, in the ability of physicians and treatments,
in the openness of mind for spiritual healing through prayer, an
awareness of their mistakes or sins and by the desire to change
their life completely.

A new branch of neuroscience, neurotheology, that emerged
in the last decade is a discipline that studies the relationship bet-
ween religious phenomena and the biology of the brain. Enhanced
by the spectacular advances in the multidisciplinary scientific nano-
technologies, biology, computer science, cognitive science (NBIC),
neurothelogy addresses an important philosophical problem
concerning free will. Research into the links between genetics,
faith and the brain is just getting started. The subject is very sen-
sitive: naturally, for a faithful person it is not easy to imagine, or
to accept that their faith is dictated by their brain biology and

9 M. Renz, PhD, Spiritual Experiences of Transcendence in Patients With Ad-
vanced Cancer, American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 2015, Vol. 32
(2), pp. 178-188.
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their DNA, and is not the fruit of a meeting with spiritual trans-
cendence. The link between genetic heritage, human brain activity
and faith is a scientific challenge that offers ample scope for further
research.

2. Disease — a way of askesis

A fascinating perspective on the spiritual dimension of suf-
fering belongs to Nicolai Berdyaev in Spirit and Reality: „suffering is
not an evil but the result of evil”. Berdyaev continues: „the paradox
of suffering and evil is resolved in the experience of compassion
and love”. He talks of expiation as „the peculiar virtue of the
suffering of love”10. This is a tremendously insightful vision and
I also agree with Iulia de Beausobre who says that „Christian spi-
rituality should acknowledge the absolute worth of every perso-
nality and should be sensitive to the painful destiny of every man”11.

Human life and the world are sometimes regarded as a „valley
of Baca” (valley of weeping) (Psalm 84, 6); the world in general
and the man in particular are the embodiment of suffering. This
suffering is a consequence of the nostalgia of the lost paradise; of
the removal of the Adamic condition, that is felt at the level of
the ontological being and which cannot be experienced empiri-
cally. Etymologically, the word nostalgia means „return with pain”
(nostos = „return home”, algos = „pain”) to a state of existence
which cannot be relived. This pain is felt by Man who fell into
sin and it leads to a continuous search for the sense of life. Con-
temporary man no longer finds a spiritual explanation for suf-
fering, no longer gives it sense, and endeavours to avoid it as
something absurd.

In the absence of religion or faith, there is no redeeming
quality for suffering because without this system of reference,
suffering is regarded as an absurd thing and makes existence itself
seem absurd. If ours would only be a natural/biological existence,
suffering would then be a crude, permanent and mechanical law,
and its ubiquity in this world would then make it tantamount to

10  N. Berdyaev, Spirit and Reality apud Iulia de Beausobre, Creative Suffering,
Glasgow, 1954, p. 25.

11  Iulia de Beausobre, Creative Suffering, Glasgow, 1954, p. 25.
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the essence of the world. But negativity or evil cannot constitute
itself the sense of life or human existence. Indeed, only faith can give
an explanation, because it argues that suffering doesn’t constitute
being in itself but, moreover, that it is an accident in creation. 

Suffering must be regarded as God’s care and as a sign that
He has not left the fallen into sin. Sinful man should understand
disease as a way of askesis, thanking God as a good parent who
takes care of him: „for the Lord reproves him whom he loves, as
a father the son in whom he delights” (Proverbs 3, 12) and as St.
Paul explains: „for the Lord disciplines him whom he loves, and
chastises every son whom he receives” (Hebrews 12, 6). By ac-
cepting disease and suffering, sinful man puts all his hope in
God, who is the main Doctor of souls and bodies: „The Lord is my
shepherd, I shall not want” (Psalm 23, 1).

The tests given to us by the good and merciful God are some-
times meant to humble us. Disease or suffering brings us closer
to God, to prayer, to a spiritual condition of our own ontological
nature created in the image and likeness of God. In this way Saint
Paul inspires us: „a thorn was given me in the flesh, a messenger
of Satan, to harass me, to keep me from being too elated” (II Co-
rinthians 12, 7).

To understand why God permits our sufferings, Saint Maximus
the Confessor in Ambigua shows us that there are three reasons:
„- by changing the body in the evil state we are punished for our
sins; -by this change we repair our weaknesses and stay away
from mistakes to come; -by bearing some tribulations, that man
is given to others as a parable of patience”12. In these ways the
body is spiritually fortified, has no passions, reaching a state of
spiritual rising that leads to salvation. Therefore, suffering is not
a goal in itself but a means by which man is called upon to return
to God.

When we speak of sickness and suffering we still need to look
at life as a gift given to us by the good Lord. Job in his distress had
power and faith to say „The Lord gave and the Lordnhas taken
away; blessed be the name of the Lord” (Job 1, 21). In sickness,

12  Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Editura Basilica, Bucuresti, 2006, pp.
152-153.
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in shame and persecution he remains faithful and resists the temp-
tation to rise against God, to which the devil lures him through
the mouth of his wife: „Do you still hold fast your integrity?
Curse God and die!” (Job 2, 9). In these moments, Job stands in
anticipation and openness towards God’s will, who wants to save
him.

The miracles of God offered to us appear in a different light
in moments of distress and are felt by us as a relief and an en-
couragement in our patience before troubles. But for our suffering,
we wouldn’t feel these wonders in every moment of our lives
because we would only pay attention to what we understand, to
the things or facts that suit us and satisfy our immediate plea-
sures and needs. We are open through suffering and our spiritual
eyes thus begin to understand, to live and to contemplate the
mysteries of God, which represent the fountain of faith and hope.

Human being rising from sin cannot be complete without
the help of God and of Christ, the utmost archetype of suffering
which He assumed. Christ is the Doctor of our souls and bodies,
He restored the sick or feeble people, he restored their health
and even He has given the liberation from corruption and death.
From a Christian perspective we should understand that in the sick
it is Christ, who suffers, and through the physician it is Christ who
works, and the priest is the messenger of Christ.

The miracles of Christ are signs which he gives to us about our
future restoration, when man will be in his body permanently
cured of any sickness and he will be in a perfect and imperishable
health. Those who follow Christ will be rehabilitated in the King-
dom of heaven with all the dead resurrection and their bodies
shall arise from depravity and will be transfigured: „So is it with
the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is
raised is imperishable” (I Corinthians 15, 42).

Christ, showing God's love for man, comes to save him in his
entirety, soul and body, not only in this life but also after his
death, when his body will become incorruptible, to fully enjoy
God's goodness through his whole human being. By the victory of
Christ over death, death ceases to be an end to man, and above
all, for his body, a definitive separation of the soul. The body after
death will experience a new condition, perfect health, total and
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definitive, so that he may receive in the flesh as well as in his soul
the fullness of grace, to do with his whole being, part of the divine
nature: „His divine power has granted to us all things that pertain
to life and godliness through the knowledge of him who called
us to his own glory and excellence, by which he has granted to us
his precious and very great promises, that through these you may
escape from the corruption that is in the world because of passion,
and become partakers of the divine nature”(II Peter 1, 3-4).

Union with Christ is in following Christ and self-denial. Through
this self-denial man can be reached at shunning of passions, and
through a virtuous life he ultimately reaches a spiritual union
with God, which is called deification. About this deification, Father
Staniloae tells us that: „it means an awakening and an amplification
of the spiritual powers that lie asleep in the flesh because of sin,
under the seal of an evil spell. We cannot know up to which level
the forces of human nature can increase. The huge intellectual
and spiritual human variations from person to person indicate that
human nature is not trapped within rigid limits, but has great
elasticity. We cannot know however how high its threshold can be
lifted. On the other hand, this increase is not only a development
inside out, but is also additional power from the outside, from
God”13.

Our Saviour, Jesus Christ, teaches that to have a perfect life
according to the spirit of his Gospel we have to experience trials
and suffering during our earthly lives, but by patience and hope
we shall find rest in the eternal Kingdom of God: „In the world
you have tribulations; but be of good cheer, I have overcome the
world” (John 16, 33). Once this understanding of earthly life is
reached, sickness and suffering are not only bearable but also
sometimes useful. So we ask the question of whether sickness is
a gift or a punishment from God, a friend or an enemy.

The ascetic tradition teaches that suffering should not be re-
moved because it is a resource for spiritual renewal and revitali-
sation. The lack of testing in our lives is regarded as a removal of
God, as the withdrawal of divine Providence. As the iron hardens

13  Fr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Editura Basilica,
Bucharest, 2015, p. 233.
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in fire so man must purify himself through trial and suffering,
then stand up stronger and more grateful to God. Through sick-
ness we see human frailty and hopelessness of this life and feel
more need to be helped by God and those around us. As no one
can heal his own body, so no one can reach spiritual salvation alone,
outside the community with God and with his neighbours. Man
was created not to be alone on Earth (Genesis 2, 18) and that is
why the love of the Holy Trinity must be reflected also in the love
between people when they experience joy but mostly when they
experience trouble. Through illness we join with our fellows and
we are mystically united with God.

3. Healing diseases

We start here from the reality that health and sickness are
both states of the body and of the soul and healing them must be
linked to the two states. For a good healing must we must find a
cause or reason, so that disease may be viewed holistically as a
dysfunction of the mind which generates a bodily pain or suffering.
Thus the priest, psychologist and doctor need to work together
to restore full health in the suffering person.

The priest, by the grace which he has received, has the Sacra-
ments and spiritual means for the healing and salvation of the
faithful. All the Sacraments extend the grace of God to the human
being, which heal soul wounds caused by sins, but the Sacrament
of Holy Unction, united with the Sacrament of Confession and
the Sacrament of Communion offers treatment in order to fully
restore its integrity, body and soul. These three Sacraments which
help man to purify sin and to heal, give a meaning to suffering, cast
away fear of death and imparts the knowledge of God to people,
which is the true life –the „eternal life” (John. 17, 3).

The work of the Holy Sacrament has a fully use when is accom-
panied with other means of healing of soul and body. The fast
held by the sick after a standing established by the Confessor,
private prayer of patient or those close to him, the intercession
of Saints, veneration of sacred Relics and Sacred icons, other good
deeds and charity complete the work of Sacraments for the man who
is in suffering. Unceasing and persevering prayer, recommended
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by Christ: „will not God vindicate his elect, who cry to him day
and night” (Luke 18, 7), countless gifts sick faithful intercedes.
Prayer is mind speaking with God and the man who endures the
trouble with understanding will make to find fruit in time of
prayer and finally will receive the crown of martyrdom. The sign
of the cross is another traditional means of healing. Apart from
the fact that he calls and puts in the work of the Trinity energy, it
is also a strong sign of Christ's victory over death and corruption,
over sin and the devil, and, therefore, over the sickness which is
linked to these. Therapeutic power of the cross is referred to in
the service of Raising of the Holy Cross, when it is called multiple
times „doctor patients”.

By all pastoral activity the priest must help the people under-
stand the spiritual meaning of life and why is there suffering in
this world. Fr. Staniloae says that the ‘cross’ of suffering means a
sacrifice, an effort to bring man towards God, his Creator: „The
world is a gift of God, but the destiny of this gift is to unite man
with God who has given it. The intention of the gift is that in
itself it should be continually transcendent. When we receive a
gift from somebody we should look primarily towards the person
who has given it and not keep our eye fixed on the gift. God de-
mands an unconditional love from us for he is infinitely greater
than any of the gifts which he gives us. In this way every gift
requires a certain cross, and this cross is meant to show us that
all the gifts are not the last and final reality. This cross consists in
an alteration in the gift, and sometimes even in its entire loss”14

. 

Along with these spiritual means, for the healing of the sick
person are administered therapies of allopathic medicine, as advises
Jesus Syrah: „honour the physician with the honour due him,
according to your need of him, for the Lord created him; for healing
comes from the Most High” (Syrah 38,1-2). God gave people the
science of medicine and pharmacy in order to heal the sick, to
remove the pain and to give us a healthy life. When someone is ill
he must consult the doctor because:  „who sins before his Maker,
may he fall into care of a physician” (Syrah 38, 15).

14 Pr. Prof.  D. Stăniloae, The Victory of Cross, Oxford, 1970, p. 1.



39Valorile religioase într-o societate modern\  

At the beginning of Christianity medicine was a social insti-
tution and subsequently it developed in the midst of ecclesial
communities in the form of infirmaries or sick wards. Orthodox
monasteries included hospitals in their structures, which were
financed, administered, and were served mostly by the monastic
community with the exception of the professional medical staff.
Nevertheless the ultimate healer is God, and that ultimate hope
is not to be placed in the physician or his science, but in spiritual
truth and realities. „This was embodied in parallel panoply of
healing practices medical through the spiritual life of the Church,
including prayer, sacraments, and healing saints”15.

Starting from the concept that the priest, doctor and psycho-
logist treats but God heals through his son Jesus Christ, „the Doctor
of our souls and bodies”, man must realize that all that happen in
his life are related by a divine providence, „who desire all men to
be saved and to come to the knowledge of the truth” (1 Timothy 2, 4).

Nowadays in the psychotherapeutic treatment there are two
realities that start from different premises: Orthodox psychotherapy
that is turned to God and Victor Franklin logotherapy (psycho-
therapy in terms of mind), which is directed by man. Orthodox
psychotherapy aims to end the achieving of a continuous rela-
tionship with God. By restoring the health of mind and bodily
man rebuilds paradise status and is shifting toward the receiving
divine sight, towards deification. In Logotherapy/Existential Ana-
lysis (LTEA) the search for a meaning in life is identified as the
primary motivational force in human beings. Frankl's approach is
based on three philosophical and psychological concepts: Freedom
of Will, Will to Meaning, and Meaning in Life. He says: „the goal of
psychotherapy is o heal the soul, to make it healthy; the aim of
religion is something essentially different – to save the soul”16.
Theology offers the greatest sense of the man that is deification,
communion and Union with God. From this perspective, we see
great value and significance of the desert tradition (hesychasm),
the so-called Orthodox contemporary psychotherapies. 

15 Stanley S. Harakas, Wholeness of Faith and Life: Orthodox Christian Ethics,
Holy Cross Orthodox Press, Massachusetts, SUA, p. 88.

16 Viktor E. Frankl, M.D., Phd, The concept of man in psychotherapy, Pastoral
Psychology, 11/1955, Vol. 6, p. 20, from Proceedings of the Royal Society of Me-
dicine, London, June 1954, p. 20.
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Healing versus illumination

Our biological life is described as a dynamic non-linear system
depending on metabolism, the continuous import, processing, and
export of matter and energy. „Metabolism means ‘catabolic’ meta-
bolism, i.e., the acquisition of energy by decomposing energy-rich
matter, and on the other hand, ‘anabolic’ metabolism, i.e., the con-
struction of components of cells such as a protein and nucleic
acids need for repair and growth.”17

The sunlight is the main energy supplier for most organisms.
Plants use sunlight energy for the oxidation of water molecules
in the process called phototropism, which means „nutrition using
light”. Firstly, sunlight represents a virtually unlimited energy
source, and secondly, in the process of photosynthesis, which is the
heart of phototropism, carbon dioxide and hydrogen are con-
verted into glucose (sugar), while oxygen is realised as a „waste
product”. Oxygen then, together with nitrogen, becomes the major
component of our atmosphere, and plants, and animals, including
humans, cannot live without this atmosphere. So we can say that
from a biological point of view light was the primary factor of
the appearance of life on Earth: „Let be the light” (Genesis 1, 3).
When we are sick, but also when we are in a period of fasting we
eat vegetable products to restore and to purify the health and to
illumine our body.

The word „light” is „lumen” in Latin and it also means „world”,
„life” and „jewel”. The whole world was contained in the virtual
physical light from the beginning of Creation. It is created out of
nothing, and by the Christ - the Word, the Light of the World, and
the Life of the World: „in the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God. He was in the beginning
with God; all things were made through him, and without him
was not anything made that was made. In him was life, and the
light was the light of men” (John 1, 1-5).

At the end of the 17th century two physicists, Newton and
Huygens, showed the light properties of corpuscle and wave. It
is at the same time matter and wave-energy that propagate in

17 Gerhard Roth, The Long Evolution of the Brains and Mind, Springer Press,
London, 2013, p. 44.
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time and space. Any matter in our universe is a whole matrix of
energy. Therefore, the universe is a network of energy links that
are in close contact with each other. The human being is both
matter and energy and is also in a relationship with the universe
energy. Energy deregulation within the human being and also
between people can cause physical and mental illness. Father
teaches us that when there will be no communion (energy inter-
connection) between people world will end. The physical world,
which is created by God and is made of matter and energy, must
be a continuous exchange of energy because without it could not
exist. Human life and health depend on these energies that can
be positive or negative and can influence human behaviour and
can cause illness and ultimately death. 

Human thoughts are an energy source that are transmitted
on a specific frequency from one person to another and which rises
later in words or in various behaviours. Thus the power or energy
of our thoughts and words can generate positive or negative vi-
bration. When reason or mind is united with prayer, as in the
hesychast practice of the „Jesus Prayer”, this generates thoughts
and words with a positive energy that can heal and regenerate
human body.

Einstein's theory of relativity says that the speed of light in
vacuum is the highest speed possible in nature, being considered
a universal constant absolute. When a particle approaches the
speed of light then times dilates and contract lengths. Vacuum
from a spiritual point of view represents the state in which the
human mind admires divine miracles and is no longer able to think
something rational. This condition is called in Desert tradition
„hesychia, the quality of stillness or silence”18. By doing this we
tend to contemplate, we come closer to the divine light and so
earthly time becomes relative when we are in the proximity of God:
„for a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is
past” (Psalm 90, 4).  Therefore, just as in the case of Einstein’s
theory, the closer we get to God’s light, the more the time of our
lives is dilated. 

18 Bishop Kallistos Ware, The Inner Kingdom, St. Vladimir’s Seminary Press,
New York, 1985, p. 89.
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The bodily and spiritual health that he received it from the
creation of Adam, who „it was very good” (Genesis 1, 31), must
be rebuilt by man through collaboration of the human will with
the help of the Holy Spirit. Free will consented to man, which is
the focus of the mind toward removal of passions and the practice
of virtue is helped by prayer to be able to receive the divine light
of the uncreated energies. Human reason is purified during prayer
and can radiate the light of Holy Trinity. „But the intellect which
is worthy of that light transmits to the body which is united to it
many beautiful signs of divinity, mediating between divine grace
and fleshy imperviousness granting power to that which is of
itself powerless.”19

The final and total healing of man represents a return to God
because he is „the fountain of life” (Psalm 36, 9), our „light” and
„salvation” (Psalm 27, 1). This return represents a revival of para-
disiacal state, when the man was in the divine light, being re-
moved from sin. If our eyes, which are the mirror of soul, are no
longer focus towards sins then the body will not sin, as Jesus say:
„The eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your
whole body will be full of light” (Matthew 6, 22). So, healing
means a shunning of passions and enlightenment through God's
uncreated energies. When we get to feel the divine light, we will
return the sons of light: „while you have the light, believe in the
light, that you may become sons of light” (John 12.36). It involves
lighting a gracious state that energy peaks when all our bodies
will be raised at the Second Coming of our Saviour Jesus Christ.
Then the human being will transform and: „the dead will be raised
imperishable, and we shall be changed. For this perishable nature
must put on the imperishable and this mortal nature must put
on immortality” (1 Corinthians 15, 53).

Conclusions

The idea that health is in close connection with the mind, spirit
and environment is centuries-old. However, with the development

19 St. Gregory Palamas, Treatise on the Spiritual Life, Light and Life Publishing
Company, Minnesota, SUA, 1995, p. 93.
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of science and of Newtonian physics, it has produced guidance
towards a model in which the body was seen as a machine which
could be fixed if it breaks, or as a combination of chemical pro-
cesses that could be controlled artificially with drugs produced
by humans.

The key message of this holistic approach is that, far from
being some machines, we are complex beings and that the mind,
body and spirit, interact and deeply affect our health and well-
being. For example, the way in which we feed we influence not
only physical health but also your IQ and mental state. Psychical
exercise can change the disposition, while calming the mind
through prayer, has a profound effect on the heart, the respira-
tory and immune function. It was also demonstrated that prayer
change the brain wave pattern: beta waves (13-30 Hz) that indicate
high stress levels are replaced by the waves Alpha (8-12 Hz),
that indicates a state of relaxation and calm.

That's why disease should be regarded as a psychosomatic
affection, which needs to be treated interdisciplinary, but it must
also be understood from the point of view of a spiritual suffering.
Theology and science must join forces to save the human person
from spiritual, mental and physical decay. These branches must
collaborate as in a symphony in order to restore physical and
spiritual meaning of human life.

Staniloae believes that the meaning of suffering is closely
related to knowledge of God. The knowledge of God is achieved
through a cataphatic (affirmative) and apophatic (negative) ex-
perience and through all real life circumstances. „The combination
of these three kinds of knowledge can be seen in the case of Job or
in a host of places in the Psalms. To Job, who wishes to understand
why God has sent him his suffering, God displays his wonders of
nature so that Job might accept the mystery of his acts which
transcend all understanding. The Psalmist too, knowing from many
circumstances in his life the presence of God which transcends
understanding, praises him at the same time for the greatness of
his acts in nature.”20

20 Pr. Prof. D. Stăniloae, The experience of God, Holy Cross Orthodox Press,
Massachusetts, SUA, 1998, p. 122. 
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Sickness must be regarded as a concern of God for man, and
we experience the words given by Christ: „you shall love the Lord
your God with all your heart, and with all your soul and with all
your strength and with all your mind; and your neighbour as
yourself” (Luke 10, 27). Through suffering we must find the way
to get closer to God’s Love and to our neighbour who needs love
and help the Cartesian coordinates of our lives – the vertical axis,
which represents our relationship with God and the horizontal
axis, which is the concern for our neighbours.
































