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I. DESPRE SĂNĂTATE
Conceptul de medicină creştină acordă noţiunii de sănătate un alt sens decât
conceptul laic.Este de la sine înţeles că sănătatea este o stare sau mai bine-zis un
fenomen dinamic şi elastic, în care se consumă existenţa trupului şi sufletului deopotrivă.
Sănătatea fiinţei umane cere îndeplinirea a trei condiţii:
1. SĂNĂTATEA TRUPULUI
- integritatea anatomică;
-armonia funcţională a organelor
interne;
-h o m e o s t a z i a , a d i c ă r e g l a r e a
continuă a funcţiilor, corecţia lor pe
nesimţite, „din mers”, dacă apar
agresiuni şi perturbări endo- sau
exogene;
- funcţionarea organelor interne „în
linişte”, adică fără a simţi travaliul lor;
- stăpânirea mădularelor printr-un
act de voinţă cu putere limitată, dar
suficientă pentru a-l întreţine şi
echilibra prin ceea ce intră şi iese din
trup, pentru a-l feri de primejdii şi
pentru a-l dispune la mişcări de
închinare lui Dumnezeu Creatorul.
2. STAREA DE SĂNĂTATE A
SUFLETULUI
- a recunoaşte calitatea de fiinţă
creată;
- a dori liber relaţia cu Dumnezeu;
- a practica virtuţile;
- a avea conştiinţa veşniciei
sufletului;
-a avea nădejdea învierii în Iisus
Hristos, Domnul şi Mântuitorul.
3. RELAŢIA ARMONIOASĂ
TRUP-SUFLET
-este o relaţie temporară, de scurtă
durată;
-indiferent de starea trupului, această
relaţie trebuie să vădească sănătatea
deplină a sufletului, adică pregătirea
lui pentru mântuire.

Sănătatea trupului şi a sufletului se
influenţează, se susţin reciproc, dar
statutul de om sănătos îl conferă starea
sufletului; paradoxal, există situaţii
când o suferinţă trupească devine un
factor terapeutic important pentru
dobândirea sau redobândirea
sufletului; astfel se confirmă sensul
mântuitor al suferinţei, al crucii.
Dacă o persoană are o boală
trupească chiar incurabilă dar sufletul
este curat, Îl caută pe Dumnezeu şi îşi
doreşte mântuirea noi numim acea
persoană sănătoasă.
Sfinţii Părinţi spun că sănătatea
trupului nu-l poate împiedica pe om să
ajungă în gheenă şi nu este suficientă
pentru a dobândi Împărăţia.
Sănătatea integrală, ideală, este
starea de perfectă armonie a făpturii în
rai, când omul nu a resimţit nici o
suferinţă, având o comuniune deplină
cu Dumnezeu-Creatorul, şi şansa vieţii
veşnice prin ascultarea de El.
Prototipul sănătăţii desăvârşite
s-a pierdut la căderea protopărinţilor.
Sănătatea este în acelaşi timp şi o
stare duhovnicească specială, care îţi
cere imperios, printr-un îndemn
lăuntric, să-I mulţumeşti lui
Dumnezeu în fiecare clipă pentru că
eşti sănătos.
La starea de perfectă sănătate omul
aspiră lucrându-şi propria mântuire
în mersul lui spre Împărăţie.
Decisivă în această
lucrare este

starea sufletului, căci trupul este
vindecabil sau nevindecabil, însă
sufletul este, hotărât, în orice clipă
vindecabil.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi
în general şcolile academice (laice) de
medicină definesc sănătatea ca o „stare
de bine completă din punct de vedere
fizic, mintal şi social, corelată cu
absenţa bolii sau a vreunei infirmităţi”.
Criteriile folosite de conceptul
medical laic pentru a defini sănătatea
sunt exprimate astfel:
- bunăstare funcţională
- capacitatea organismului de a se
adapta
- facultatea individuală de a fi
creativ.
În continuarea definiţiei, tratatele de
medicină prezintă factorii care
influenţează starea de sănătate:
biologici, ambientali,
comportamentali, serviciile de
sănătate.
După cum se vede, definiţia laică este
o definiţie atee, căci din ea lipseşte
relaţia cu Dumnezeu şi relaţia dintre
trup şi suflet, iar dintre factorii care
influenţează starea de sănătate lipsesc

cu desăvârşire cauzele spirituale ale
bolilor.
În scrierile Părinţilor Apostolici,
noţiunea de sănătate nu poate fi
despărţită de Creator, de Sfânta
Treime, de har:
-urare de a dobândi sănătate în
Dumnezeu Tatăl şi în Iisus Hristos,
nădejdea noastră comună
-urare de sănătate în unire cu
Dumnezeu, având duh nedespărţit,
care este Iisus Hristos
-urare de sănătate în Iisus Hristos
-urare de sănătate până la sfârşit, în
răbdarea lui Iisus Hristos
-urare de sănătate în Hristos Iisus,
nădejdea noastră comună
-urare de sănătate cu puterea
Duhului
-urare de sănătate cu harul lui
Dumnezeu.
Starea de sănătate nu este un bun
exclusiv al individului; ea are şi un sens
comunitar, un sens de patrimoniu al
unei comunităţi; în virtutea calităţii de
a fi sănătos sunt dator să susţin
dimensiunea socială a existenţei, să fiu
de folos celor care şi-au pierdut starea
de sănătate.
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II. DESPRE BOALĂ
În conceptul de medicină creştină
definiţia bolii se sprijină pe cinci
criterii:
- lezarea anatomică a trupului;
- afectarea funcţiei mădularelor;
- dezechilibrul anatomo-funcţional
al organismului, respectiv stricarea
relaţiei trup-suflet;
- vicierea sufletului;
- slăbirea, afectarea sau pierderea
relaţiei conştiente cu Dumnezeu.
Prin cădere, trupul a devenit
stricăcios, degradabil, deci bolnav. Prin
Adam (adică prin căderea lui), am
devenit îmbolnăvibili, iar prin traseul
personal al vieţii, devenim bolnavi.
Boala trupului nu-l poate împiedica
pe om să ajungă în rai.
Primul simptom menţionat în Sfânta
Scriptură este durerea care apare ca
suferinţă ce însoţeşte naşterea de fii.
În continuare, textul scripturistic
menţionează boli şi simptome diverse,
unele încadrabile chiar în nosologia
contemporană:
– bolnav;
– boală;
– durere;
– boli infecţioase, boli molipsitoare,
ciuma, lepra, oftica, molima, lingoarea,
frigurile;
– boli de piele: râie, pecingine,
chelie, plăgi, vânătăi, băşici
usturătoare, bubă, bubă rea;
– boli ale aparatului urogenital:

sterilitate, metroragie, scurgere, părţile
bărbăteşti vătămate, naştere grea,
naştere înainte de vreme
– accidente, traumatisme;
– boli ale inimii şi vaselor;
– obezitate;
– idropică ;
– intoxicaţie alimentară;
– malformaţii;
– boli digestive;
– slăbirea ochilor, orbire: albeaţă pe
ochi, orb din naştere;
– surditate;
– muţenie;
– boli ale aparatului locomotor:
gârbovire, şchiop, ciung, mâna uscată,
slăbănog, ghebos, boală de picioare
întinsă până la părţile cele mai de sus
ale corpului;
– înţepături de insecte, muşcături
de şerpi veninoşi şi scorpii, păduchi,
viermi;
– boli neuropsihice: nebunie,
durerea sufletului, depresie,
deznădejde, întristarea inimii,
sinucidere, durere de cap, năluciri,
spaimă, insomnie, lunatism, paralizie
– neputinţă, slăbiciune;
– perversiuni sexuale:
homosexualitate, zoofilie.
Bolile nu au putut fi eradicate până
în prezent; ele generează
suferinţă în bogat şi în
sărac, în sfinţi şi

în păcătoşi, în cleric şi în mirean, în
împărat şi ostaş, în stăpân şi rob, în tot
omul ce se naşte şi vine în lume.
Semnificaţia bolilor este profundă şi
se identifică cu semnificaţia crucii.
Bolile apar:
– din cauza păcatelor;
– ca profilaxie a trufiei;
– pentru ca să se arate prin evoluţia
lor minunile lui Dumnezeu;
– pentru ca prin vindecarea lor să se
arate slava lui Dumnezeu, Fiul lui
Dumnezeu să Se slăvească;
– din cauza necredinţei;
– ca semne premergătoare celei de-a
doua veniri;
– pentru încercarea credinţei;
– când se rosteşte o veste rea;
– când omul păcătuieşte din nou
după vindecare;
– dacă luăm Sfânta Împărtăşanie cu
nevrednicie.
Un trup neîntreg sau o funcţie
trupească alterată îi scade omului
puterea, îi afectează frumuseţea, îi
pune în dificultate relaţia cu ceilalţi
semeni, îi scade capacitatea de a-i ajuta
pe alţii, are el însuşi nevoie de ajutorul
celorlalţi.
Boala sufletului este complexă; ea
reprezintă, de fapt, necredinţa sau
hotărârea sufletului de a se depărta de
Dumnezeu, cu tot ce decurge din
aceasta. Exprimarea unui suflet bolnav
se vădeşte în trăirea unei vieţi vicioase.
Întotdeauna există o
complementaritate între suferinţa

trupului şi a sufletului: unul suferă
pentru sau/şi din cauza celuilalt.
Sfântul Ioan Scărarul spune că
atunci când „văpaia neprihănirii a pus
capăt celeilalte văpăi”, trupul „nu se
mai îmbolnăveşte oricum”. El vede în
cauzele spirituale ale bolilor două
trepte: „există o boală pentru curăţirea
de păcate, şi există o alta pentru
smerirea cugetului”.
Avva Dorotei, citându-l pe Sfântul
Vasile, compară boala cu întunericul,
ea apărând acolo unde lipseşte lumina.
Sfântul Isaac Sirul vede şi o altă
semnificaţie a bolii: încercarea şi lupta
noastră de a rămâne neclintiţi pe calea
dreptăţii; el ne aminteşte că proorocii,
apostolii şi ceilalţi sfinţi de dragul acestei
căi au răbdat necazuri „fie de la oameni,
fie de la draci, fie de la trup”.
Acelaşi sfânt vede în recidiva unor
boli şi faptul că pentru vindecarea cea
dintâi ne asumăm noi un merit, în loc
să-I mulţumim lui Dumnezeu .
Boala te poate ajuta să vezi că izvorul
vieţii este Dumnezeu.
Pasajele nou-testamentare
referitoare la boli şi suferinţe sunt
numeroase. Mesajul evanghelic este
pedagogia divină care însoţeşte
suferinţa; boala nu este numai
pedeapsă şi nu rămâne niciodată la
stadiul de pedeapsă; ea este crucea care
îi determină bolnavului drumul spre
cercetare proprie, spre vindecare, spre
Împărăţie.
Omul, în faţa bolii, poate lua diferite
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atitudini:
- cercetarea proprie a cugetului,
căinţă, apropiere de Dumnezeu şi
căutarea comuniunii cu semenii în
Biserică;
- împietrire, indiferentism religios;
- deznădejde, cârtire, revoltă,
necredinţă.
Prima atitudine duce spre
vindecarea sufletului chiar dacă boala
trupească este incurabilă.
Celelalte două sunt circumstanţe
agravante ale evoluţiei, agravând
suferinţa pe pământ sau chiar
înveşnicind-o în iad.
Taina Sfintei Cruci prezentă în inima
creştinului şi înălţată de Sfintele Taine
îl face pe omul creştin bolnav să sufere
boala cu răbdarea celui ce presimte
viaţa veacului viitor în suferinţa
asumată cu credinţă şi smerenie;
presimţirea veacului viitor îi aduce
bolnavului creştin o bucurie care nu e
din lumea aceasta.
Suferinţa paradoxal are contribuţii
p o z i t i ve , b e n e f i c e î n c ă u t a r e a
mântuirii:
• îl ajută pe om să se descopere ca
persoană, adică să-şi descopere
dimensiunea tainică, cea a comunicării
cu Dumnezeu în duh şi adevăr;
• conştientizează dependenţa de
Dumnezeu şi dependenţa socială
(dimensiunea comunitară a existenţei);
• conştientizează limitele
anatomice şi fiziologice ale omului, dar
şi puterea ce se vădeşte în slăbiciune;

• naşte nevoia de comunicare.
O viziune proprie conceptului de
medicină creştină este distincţia bolilor
sufleteşti de cele trupeşti. Astfel,
Herma Păstorul vorbeşte despre boli
care desfată:
- mânia;
- adulterul;
- beţia;
- clevetirea;
- minciuna;
- lăcomia;
- jefuirea.
El consideră tristeţea (deznădejdea)
„mai rea decât toate duhurile”, căci
alungă „Duhul cel Sfânt”, iar
„rugăciunea unui om trist nu are
puterea să se urce la jertfelnicul lui
Dumnezeu”.
Frica de diavol este o boală gravă în
concepţia Părinţilor Apostolici: „... toţi
câţi sunt găunoşi se tem de diavol”.
Sfântul Clement Romanul îl
încurajează pe bolnavul cel
binecredincios „să nu se întristeze dacă
îndură suferinţe în vremurile de
acum”, căci „înviind se va bucura sus
cu părinţii, într-un veac fără durere”.
Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte
despre gândul la fragilitatea sănătăţii
ca fiind „nu spre defăimarea firii, ci
spre înfrânarea mândriei”.
Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur,
criteriul de evaluare a calităţii şi
tăriei trupului este
exprimat astfel:
„preţuirea

trupului nu o dă grosimea şi sănătatea
lui, ci suferirea a felurite chinuri”.
Părinţii Apostolici şi Sfinţii Părinţi
au o contribuţie importantă la definirea
şi nuanţarea noţiunii de nebunie.
Astfel, ei acordă acestui termen
următoarele sensuri:
- a trăi în desfătări şi amăgiri;
- a dispreţui pe creştini şi liturghiile
lor;
- a uita că suntem mădulare unii
altora;
- a vorbi de Hristos, în timp ce
trăieşti ca iudeii;
- a pizmui pe alţii pentru locurile
cele dintâi.
În conceptul de medicină creştină
sunt definite două feluri de frică:
– o frică sfântă, aceea despre care
Scriptura spune că este începutul
înţelepciunii (Psalm 110, 10) şi despre

care tot David spune: Veniţi, fiilor,
ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă
voi învăţa pe voi (Psalm 33, 11); despre
aceeaşi frică sfântă, Isus Sirah spune:
Cel ce se teme de Domnul n-are teamă de
nimic... (Isus Sirah 34, 14); Diadoh al
Foticeii vorbeşte despre o frică a
„drepţilor care încă se curăţesc” şi
despre o lipsă de frică a „drepţilor
curăţiţi deplin”. Petru Damaschin zice:
„să nu se teamă omul numai pentru că
păcătuieşte, ci şi pentru că este iubit
fără să iubească”. Sfântul Ioan Scărarul
vede şi în acest caz trepte: „lacrima
pentru ieşire (moarte) naşte frica; iar
când frica naşte lipsa de frică, se arată
bucuria”.
– o frică patologică, inspirată de
demoni, de necredinţă, de slava şi
nevoile lumii
aceea prin care
Apocalipsa spune: partea celor fricoşi
ajunge în iad înaintea necredincioşilor şi
spurcaţilor... (cf. Apocalipsa 21, 8).
Petru Apostolul prezintă un text
foarte încurajator pentru cei ce au parte
de suferinţă în trup: Aşadar, fiindcă
Hristos a pătimit cu trupul, înarmaţi-vă şi
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 oamenilor, ci după voia lui
Dumnezeu.
Boala nu este veşnică, căci Biserica
este în marş spre Împărăţie, adică spre
acel hotar unde începe veşnicia: ... nici
plângere, nici strigăt, nici durere nu vor
mai fi, căci cele dintâi au trecut .
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III. CAUZELE SPIRITUALE ALE BOLILOR
Tratatele de medicină laică vorbesc, de regulă, despre cauzele bolilor, dar
numai despre cauzele biologice, fizice, chimice, climatice, microbiologice,
alimentare cel mult despre unele cauze psihologice (stresul, suprasolicitarea).
Conceptul de medicină creştină nu poate concepe evaluarea unui bolnav sau a
unei boli fără a lua în considerare cauzele spirituale.

VECHIUL TESTAMENT
• neaducerea jertfei lui Dumnezeu
•încălcarea poruncilor lui
Dumnezeu, a legii
• numărătoarea poporului
•neascultarea cuvintelor lui
Dumnezeu
• pedeapsă pentru cei răi şi
asupritori
• neeliberarea robilor, adică a celor
apropiaţi, în al şaptelea an
• închinarea la dumnezei străini
• spurcarea locaşului cel sfânt cu toţi
idolii şi cu toate ticăloşiile •căi greşite,
ticăloşii
• mâncare cu sânge
• adulter sau intenţia de adulter
• trufia puterii
• pedeapsa împotriva lui Gog şi a
popoarelor care sunt în el când vor veni
împotriva ţării lui Israel
• asuprirea celor slabi şi zdrobirea
celor săraci
• pentru ca poporul să creadă
mesajul lui Dumnezeu prin glasul lui
Moise, el se îmbolnăveşte şi se vindecă
brusc
• Mariam vorbeşte împotriva lui
Moise, robul lui Dumnezeu, şi se

îmbolnăveşte brusc
• luarea de daruri necuvenite
• minciună
• neîndepărtarea înălţimilor unde
poporul săvârşea jertfe şi tămâieri;
Azarea se îmbolnăveşte şi nu se
vindecă până în ziua morţii sale
• încercarea credinţei prin boală
• întoarcerea spre Egipt
•dispreţuirea aşezămintelor
Domnului
• pedeapsă asupra Egiptului pentru
că Faraon nu a lăsat poporul evreu să
plece
• pedeapsă asupra filistenilor,
asupra celor din Gat şi Ecron pentru că
au reţinut chivotul lui Dumnezeu
• vestea că a fost luat chivotul
Domnului
• când Nabal şi-a dat seama de
greşeala pe care a făcut-o faţă de David
• ducerea poporului în desfrâu
• Iacov s-a luptat cu cineva şi după
această luptă rămâne cu o neputinţă
• dacă întinde cineva mâna sa asupra
robului lui Dumnezeu
• dacă îşi pune cineva
încrederea în regi şi

în doctori, nu în Dumnezeu
• pedeapsa asupra popoarelor
păgâne din Ţara Făgăduinţei
• pedeapsa în timpul călătoriei din
Ţara robiei şi Ţara Făgăduinţei pentru
că poporul a grăit împotriva lui
Dumnezeu şi a lui Moise, nepunânduşi nădejdea în Dumnezeu şi obsedat
fiind numai de hrana sărăcăcioasă;
pedeapsă pentru călcătorii de lege şi
pentru orbirea poporului
• pedeapsă pentru poporul care
stăruie în rătăcire, ţine tare la minciună,
nu vrea să se întoarcă, nu cunoaşte
hotărârea Domnului, se dedau la jaf, se
închină la idoli
• de blestemă cineva pe Dumnezeu
• ghicitul
• cel care răspândeşte defăimarea
• amintindu-şi Eupator de răutăţile
ce le-a făcut (adică a luat vasele cele de
aur şi de argint şi a trimis să piardă fără
pricină pe cei ce locuiau în Iuda
• cercetarea vrăjitoarei şi nu a
Domnului
• trădarea
• lepădarea oricărui ajutor care îţi
vine de la dreapta judecată
• scăderea nădejdii şi necunoaşterea
pricinii de unde îţi vine chinul
• grija celui bogat
• viclenia
• pizma
• mânia
• grija
• nesaţul
• pentru cârtire

• pentru a nu mai fi casa lui Israel
spin care răneşte şi ciulin care sfâşie
• pentru ticăloşia omului starea de
rob, de năimit
• pedeapsa pentru că săvârşise fapte
rele înaintea Domnului, umblând pe
calea lui Ieroboam şi în fărădelegile lui
pe care acela le făptuise şi cu care a dus
pe Israel în păcat
• de inimă rea, auzind că este numit
trădător, nemaiputând să păstreze nici
cinstea, nici dregătoria ce avea
• din trufie
• răzvrătirea

NOUL TESTAMENT
•l u a r e a î m p ă r t ă ş a n i e i c u
nevrednicie, fără să se cerceteze omul
pe sine
• vărsarea de către al cincilea înger a
cupei sale pe scaunul fiarei
• semne premergătoare celei de-a
doua veniri
• pedeapsa pentru oamenii care au
semnul fiarei şi se închină fiarei
• ca să se arate prin vindecarea celui
bolnav lucrările lui Dumnezeu
• pedeapsă pentru vrăjitorii care
strâmbă căile Domnului şi care cred că
pot să asuprească neamul sfânt
• lumina puternică din cer care l-a
învăluit pe Saul înainte de convertire
• având demon
• când cineva se îndoieşte de mesajul
divin
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• legătura făcută de Satana
• dacă crede cineva că sufletul lui se
poate veseli cu cele materiale
• dacă Îl cunoaşte cineva pe
Dumnezeu, dar nu-L slăveşte ca pe
Dumnezeu, nici nu-i mulţumeşte, ci
schimbă slava Lui cu asemănarea
chipului omului celui stricăcios; de
schimbă cineva adevărul lui
Dumnezeu şi se închină şi slujeşte
făpturii în locul Făcătorului
• înţelepciunea lumii acesteia
• trădarea
• de frica îngerului
• boala spre slava lui Dumnezeu ca
prin ei Fiul lui Dumnezeu să Se
slăvească
• demonul alungat de Iisus, înainte
de a pleca, provoacă o agravare
• profilaxia trufiei
• păcătuirea după vindecare poate
aduce o boală mai gravă
• închinarea la lucruri, schimbarea
slavei lui Dumnezeu celui nestricăcios
cu asemănarea chipului omului celui
stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu
patru picioare şi al târâtoarelor, slujirea
făpturii în locul Făcătorului.

CAUZE ALE RECIDIVELOR
ÎN PATOLOGIE
• păcătuirea după vindecare;
• lipsa privegherii atunci când un
duh rău este alungat şi merge de ia alte
şapte duhuri, se întoarce şi vor fi cele de
pe urmă mai rele decât cele dintâi.

PEDEPSIŢI, DAR NU OSÂNDIŢI
CU LUMEA
Acest verset biblic (I Corinteni 11, 32)
se referă la luarea cu nevrednicie a
împărtăşaniei, care aduce boli şi uneori
moartea; din el reiese însă sensul
salvator al creş-tinismului, căci e mai
bine să fii pedepsit în sânul Bisericii
decât osândit în lume.
J.-Cl. Larchet analizează operele
Sfinţilor Părinţi şi găseşte pricinile
pentru care şi sfinţii se îmbolnăvesc:
• ca nu cumva virtuţile sublime şi
faptele minunate ale lor să le inspire
orgoliu;
• ca să fie cinstiţi cu cinstea ce se
cuvine oamenilor şi nu mai mult;
• ca puterea lui Dumnezeu să
strălucească şi mai mult, căci ea se arată
în slăbiciune;
• ca să se vadă răbdarea sfinţilor cu
mai multă strălucire şi să înţeleagă
lumea că ei nu-I slujesc lui
Dumnezeu din

interes, ci Îi sunt mereu devotaţi chiar
în mijlocul necazurilor;
• pentru a ne face să medităm la
învierea morţilor, căci văzând pe un
sfânt pătimind atâta înainte de sfârşitul
vieţii, mintea noastră ne duce la
judecată;
• pentru ca bolnavii să fie mângâiaţi
şi întăriţi văzând că şi cei mai sfinţi au
suferit la fel;
• pentru a înţelege ceilalţi oameni că
minunatele lor fapte au fost săvârşite
dintr-o natură identică cu a lor şi că este
posibil a fi imitaţi;
• pentru a înţelege lumea care este
adevărata fericire (adică unirea cu
Dumnezeu în orice stare, chiar bolnav
fiind) şi care este adevărata nenorocire
(adică despărţirea de Dumnezeu în
orice stare, chiar sănătos fiind).
Sfântul Ioan Gură de Aur
menţionează câteva dintre bolile mai
frecvente ale bogaţilor:
- podagrele
- ameţelile
- slăbănogirile
- încârcirea cea de nevindecat a
vinelor
reumatismele de multe feluri, rele şi
dureroase.
În concepţia aceluiaşi, gândurile rele
„scoase afară prin cuvinte”, prin „gurile
cele de ocară”, sunt cauzatoare de boală
pentru cei din jur.

Dar cea mai de temut cauză
spirituală a bolilor este lipsa dragostei,
care duce la „zburdări dobitoceşti ale
minţii”.
J.-Cl. Larchet (Etica procreaţiei,
Editura Sophía, Buc., 2003), inspirat de
Sfinţii Părinţi, are o interpretare
interesantă asupra sterilităţii:
– este în acelaşi timp o pedeapsă
pentru cei care nu fac voia lui
Dumnezeu, dar şi un plan special al lui
Dumnezeu, cu cei drepţi;
– toţi cei născuţi din cuplurile sterile
ale Vechiului Testament aveau de
îndeplinit un rost special dat de
Dumnezeu; vindecarea sterilităţii
pe linia patriarhilor semnifică
descendenţa până la Hristos, prin har şi
nu prin fire;
– toate cazurile de sterpăciune s-au
vindecat prin rugăciune şi prin
făgăduinţe;
– rugăciunea pentru vindecarea
sterilităţii se face atât de femeie, cât şi
de bărbatul ei;
– vindecarea sterilităţii se face
printr-o relaţie personală cu
Dumnezeu (... Şi ea cu sufletul mâhnit s-a
rugat Domnului şi a plâns... atunci
Domnul Şi-a amintit de ea, iar ea a zămislit
I Regi 1, 1-20).

greşeli
în alimentaţia modernă
Conceptul de medicină creştină
– Terapie.Vindecare.
Profilaxie

IV. TERAPIE. VINDECARE. PROFILAXIE
EXPLICAREA NOŢIUNILOR
Terapie: acţiunea de a trata;
efectuarea unui tratament; în conceptul
de medicină creştină sensul este mai
larg, mai profund:
– rugăciunea bolnavului sau a
comunităţii este o terapie
– terapia se aplică în numele
Mântuitorului
– actul terapeutic este săvârşit de către
medici, preoţi şi comunitatea creştină
căreia îi aparţine bolnavul
– medicamentele, rugăciunea, postul,
S f i n t e l e Ta i n e s u n t m i j l o a c e
terapeutice.

lumea aceasta, căci această noţiune
vizează mântuirea sufletului şi
îndumnezeirea omului întreg
Valoarea actului terapeutic creştin
Conform textului biblic din Matei 25,
31-40, cercetarea bolnavilor este o
condiţie suficientă pentru a intra în
Împărăţie.
În plus, îngrijirea bolnavilor
– pune în valoare trăirea comunitară a
creştinilor;
– face mai eficientă cercetarea de sine,
raportându-şi propriile valori la
suferinţa celorlalţi;
– îngrijind în numele lui Hristos, este
propovăduit Hristos.

Vindecare
În Psalmul 102 Dumnezeu este numit
Vindecare. Mântuire
Cel ce vindecă toate bolile tale, iar în
Diferenţa între cele două noţiuni este
Psalmul 146 Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi
evidentă
în pasajele biblice. Psalmistul
cu inima şi leagă rănile lor.
Astfel, în conceptul de medicină se roagă pentru trup, suflet, mântuire.
Femeia cu scurgere de sânge este
creştină, vindecarea depăşeşte cu mult
vindecată
şi mântuită deopotrivă.
sensul biologic:
Cei zece leproşi: despre toţi se spune

înţelesul acestui cuvânt trebuie
că
s-au vindecat, despre unul singur
aplicat fiinţei în întregime; îl
considerăm pe om vindecat, dacă are textul biblic spune că s-a mântuit;
trupul şi sufletul vindecat; tot vindecat acesta este cel care a intrat într-o relaţie
îl considerăm şi pe acel om care are personală cu Hristos, căci văzându-se
vindecat, s-a întors să mulţumească, a
doar sufletul vindecat

noţiunea de vindecare are un sens dat slavă lui Dumnezeu, s-a închinat
eshatologic: aproape am putea spune Mântuitorului .
că vindecare cu adevărat nu există în

Orbul din Ierihon: Hristos îl vindecă
prin cuvânt, dar el se mântuieşte prin
credinţă.
În conceptul de medicină creştină,
centrul de greutate cade pe vindecarea
sufletului, trupul fiind doar
oportunitatea de timp şi spaţiu în care
sufletul se vindecă, adică porneşte pe
drumul îndumnezeirii.
În Vechiul Testament găsim, de
asemenea, versete care exprimă
legătura dintre vindecare şi mântuire:
Vindecă-mă, Doamne, şi voi fi vindecat;
mântuieşte-mă şi voi fi mântuit, căci Tu
eşti lauda mea! (Ieremia 17, 14).
Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am
către Tine şi m-ai vindecat (Psalm 29, 2).
Doamne, scos-ai din iad sufletul meu,
mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în
groapă (Psalm 29, 3).
VINDECAREA NATURALĂ
Criterii de evaluare a vindecării
trupului:
– simptomatologia resimţită de bolnav;
– semnele clinice obiective;
– semnele paraclinice;
– evoluţia;
– proba terapeutică, răspunsul la o
terapie specifică;
– profilaxia specifică;
– capacitatea de muncă;
– independenţa socială.

Criterii de evaluare a vindecării
sufletului:
–recunoaşterea calităţii de fiinţă creată;
– pocăinţa;
– recunoaşterea calităţii de mădular al
Bisericii;
– luarea cu vrednicie a Sfintei
Împărtăşanii;
– vorba şi faptele bune: cercetarea
bolnavilor,orfanilor, văduvelor,
săracilor, a celor închişi;
– recunoaşterea cauzelor spirituale ale
bolilor;
– recunoaşterea vindecării ca act
divino-uman;
– asumarea bolilor incurabile;
– întrevederea dimensiunii
eshatologice a noţiunii de vindecare.
Această cale este binecunoscută din
observaţiile şi cercetările medicinei
ştiinţifice.
Organismul are prin constituţia lui,
încă de la creaţie, o putere
homeostazică, adică acea capacitate de
a reveni tot timpul la echilibru.
Semne distincte ale vindecării
naturale:
– este lentă; ex.: hepatita cronică când
se vindecă se vindecă în doi-trei ani;
alte boli se vindecă în 14-21 de zile
(pneumonia, meningita acută, un
puseu de ulcer duodenal);
– este temporară; ex.: ulcerul gastroduodenal, astmul bronşic, urticaria,
rectocolita ulcerohemoragică;

Conceptul de medicină creştină – Terapie.Vindecare. Profilaxie

– este parţială, sau boala trenează toată
viaţa; ex.: scleroza multiplă, diabetul;
– vindecarea este imposibilă; ex.: boli
genetice, cancer, SIDA;
– unele vindecări sunt condiţionate de
un tratament medicamentos sau
chirurgical: boli infecţioase acute, ulcer
hemoragic sau penetrant;
– uneori vindecarea este precedată de o
scurtă perioadă de agravare; ex.:
pneumonia francă lombară
– unele boli nu sunt condiţionate de un
tratament sau intervenţie chirurgicală:
se vindecă singure fără nici un
tratament, altele nu se vindecă în ciuda
oricărui tratament aplicat;
– adeseori există o contradicţie între
ceea ce ştim despre vindecarea
naturală a unei boli şi vindecarea unui
anume bolnav care poartă boala
respectivă; ex.: deşi majoritatea
bolnavilor cu pneumonie acută se
vindecă, există bolnavi care au
pneumonie acută, dar nu se vindecă şi
evoluează spre moarte; invers, deşi
cancerul este o boală incurabilă, există
bolnavi care se vindecă;
– durata procesului de vindecare
naturală şi reuşita lui pot fi diferite în
ciuda diagnosticului şi tratamentului
identic; această personalizare
terapeutică nu are o explicaţie
ştiinţifică satisfăcătoare;
– de vindecarea naturală poate
beneficia orice fiinţă umană prin pronia

dumnezeiască, indiferent dacă are sau
nu calitatea de membru al Bisericii;
– vindecarea naturală este o noţiune
aplicabilă trupului sau psihicului; ea
poate fi însoţită sau nu de o vindecare a
sufletului;
– vindecarea naturală este
condiţionată de respectarea legilor
universului material, de respectarea
legilor biologiei umane;
– pe măsură ce bolnavul înaintează în
vârstă (sau spre moarte) vindecarea
naturală devine tot mai limitată şi, în
final, imposibilă. Vine un moment când
nici vindecarea spontană, nici prin
intervenţia vreunui factor terapeutic
farmacologic sau chirurgical nu mai
sunt eficiente şi trupul termină prin a
nu se mai vindeca, degradându-se
până la moarte. Vindecarea naturală,
deci, este un fenomen caracteristic
părţii degradabile şi muritoare din om.

Sondaj privind convingerile religioase
Fundaţia Sfânta Irina efectuează un studiu sociologic privind convingerile religioase.
Dacă doriţi să participaţi la acest studiu vă rugăm completaţi răspunsurile la următoarele întrebări.
Chestionarul rămâne anonim deoarece nu vă cere menţionarea numelui. Vă mulţumim.
Poştal: Fundaţia Sfânta Irina, str. Mircea Marinescu nr. 3, Voluntari, jud. Ilfov.
1. Vă consideraţi o persoană religioasă?
a) Da
b) Nu

c) Nu ştiu

2. Ce reprezentare aveţi despre Dumnezeu?
a) un principiu
b) o persoană
c) altceva. Ce anume?.............................................................
3. După părerea Dvs., care sunt valorile morale cele mai importante ale religiei pe care o practicaţi?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Care este cel mai important aspect în practicarea religiei Dvs.?
a) spovedania
b) împărtăşania
c) participarea la Sf. Liturghie
d) sfeştania
e) pomenirea viilor
f) pomenirea morţilor
g) cititul acatistelor
h)rugăciunile dimineţii şi serii
i)pelerinajul la locuri sfinte
j) să-ţi faci semnul Sf. Cruci când treci pe lângă o biserică
k) să ai practica ta personală
l) altceva. Care? ...........................................................................................................
Bifaţi maxim 3 variante, în ordinea importanţei pe care o acordaţi.
5.Credeţi în învierea morţilor?
a) Da
b) nu

c) nu ştiu

6. Dacă da, când credeţi că vor învia aceştia?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. Vă rugaţi şi îi pomeniţi pe cei dragi care au adormit în Domnul?
a) Da
b) nu

"

8. Credeţi că credinţa şi faptele pe care le-aţi săvârşit în viaţa aceasta sunt decisive pentru evoluţia
sufletului Dvs. după moarte?
a)Da
b) nu
c ) Nu ştiu
9 . Caracteristici socio-demografice:
1) sex ......................................................
2) vârstă .................................................
3) stare civilă .........................................
4) ocupaţie, profesie ..............................
5) studii ..................................................
6) religie (confesiune) ............................
7) judeţul .................................................

Igiena sufletului: Taina Mirungerii
Greşeli in alimentaţia moderna: Supraalimentaţia şi subalimentaţia
Principiile dietei naturiste: Despre cafea şi ceaiul verde
Reacţii adverse medicamentoase: Corticoizii

Spitalul “Providenţa” al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei – Iaşi
Str. Nicolina nr.115, tel : 0232- 241271, 0730-230030, e-mail: spital_providenta@ yahoo.com

Promovează conceptul de
medicină creştină.
Secţii in funcţiune:
medicină internă, reumatologie,
recuperare-balneofizioterapie,
oftalmologie, laborator clinic,
tratamentul litiazei renale prin
litotriţie, chirurgie generală,
chirurgie vasculară, ginecologie, ORL,
radiologie-imagistică.

