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Ființa umană s-a al-
terat încă de când Adam 
a încălcat porunca ce 
i-a fost dată în Paradis. 
De atunci, fiecare om se 
naște cu înclinația spre 
păcat și suferă de multe 
 boli. Suferințele fizice ne 
supun la chinuri mari, dar 
sunt răsplata gândurilor și 
faptelor noastre nelegiu-
ite. Ele vin ca o pedeap-
să peste noi, pentru pă-
catele înfăptuite. Dar re-
prezintă calea cea mai si-
gură spre mântuirea noas-
tră. O cale strâmtă și greu 
de străbătut, dar care ne 
poartă pașii către lumi-
nă, pace, liniște, iubire și, 
mai presus de toate, că-
tre viața veșnică. Așadar, 
trebuie să ne acceptăm 
suferințele de toate feluri-
le, să le răbdăm cu smere-
nie, oricât de grele ar fi ele 
și să trăim cu dragoste de 
Dumnezeu ca să ne purifi-

căm, să ne curățim sufle-
tele și să fim izbăviți de pă-
cate. Doar așa vom ajun-
ge, într-o bună zi, să tră-
im liniștiți, să ne bucurăm 
până și de lucrurile mărun-
te, să atingem idealul de 
a fi fericiți. Să luăm amin-
te de la Domnul nostru Ii-
sus Hristos, care s-a jertfit 
pe Cruce. El a suferit în de-
plină ascultare, a acceptat 
suferința și moartea fizică, 
pentru mântuirea noastră. 

Invocarea puterii 
Divine ne ajută   

Acolo unde se oprește 
știința, salvarea bolnavu-
lui stă în mâinile Bunului 
Dumnezeu, îmi spunea, 
recent, un reputat medic. 
Nimic mai adevărat. Măr-
turie stau numeroasele 
cazuri grave de cancere 
și alte boli netratabile di-
agnosticate de specialiști 

de-a lungul timpului, că-
rora aceștia nu le mai dă-
deau nicio șansă și în care 
bolnavii s-au însănătoșit 
miraculos. Dar, pentru 
acești pacienți Biserica a 
avut întotdeauna asul din 
mânecă. Nu puțini sunt 
acei bolnavi care, oda-
tă ce au apelat la ajuto-
rul preoților, au învățat 
să ajungă la comuniunea 
cu Dumnezeu. Credința 
dreaptă în cuvântul lui 
Hristos și iubirea pen-
tru Divinitate  le-au adus, 
apoi, vindecarea. Căci, 
“Domnul Hristos este și 
astăzi, același medic mi-
los, ca și atunci când era 
pe pământ. În El e bal-
sam de vindecare, pen-
tru orice boală, și putere 
de vindecare pentru ori-
ce slăbiciune” – (Divina 
Vindecare, p. 225,226). 
Din cele mai vechi tim-
puri, rugăciunea rosti-
tă din adâncul inimii, es-
te cel mai bun doctor. 
Să nu uităm că “suntem 
părtașii păcatului” și chiar 
dacă nu conștientizăm în 
permanență acest lucru, 
mai devreme sau mai târ-
ziu resimțim din plin tul-
burările fizice și zbuciu-
mul sufletesc, ca efect al 
popriilor nelegiuiri. 

Rugăciunile pot 
face minuni 

Invocând puterea Di-
vină, obținem vindecarea. 
Asta înseamnă că trebuie 
să ne rugăm mult și să o 
facem cu tot sufletul și, 
mai ales, cu speranța și 
încrederea că dorința ne 
este ascultată și nu rămâ-
ne fără răspuns. Când ne 
rugăm, trebuie să simțim 
înălțarea minții și a ini-
mii către Dumnezeu, fă-
ră pic de îndoială. “Rugă-
ciunea, pe lângă calm și 
echilibru, produce o in-
tegrare a activității min-
tale, un fel de reconfor-
tare a personalității, une-
ori chiar nașterea erois-
mului. Echilibrul cauzat 
de rugăciune devine pu-
ternic ajutor terapeutic 
pentru omul bolnav. (…) 
Contactul cu Dumnezeu 
imprimă în sufletul omu-
lui pacea, care apoi radi-
ază din el și se difuzează 
pretutindeni. Acolo unde 
rugăciunea este aplicată 
în mod afectiv, se obține 
vindecarea, datorită invo-
cării puterii lui Dumnezeu 
sau a Sfinților Săi.  S-au 

vindecat, aproape instan-
taneu, bolnavi de diver-
se afecțiuni ca: lupus al 
feței, cancer, infecții re-
nale, tuberculoză pul-
monară. Efectul se pro-
duce aproape totdeau-
na în același chip. La în-
ceput este o mare dure-
re, după aceea sentimen-
tul de a fi vindecat, apoi, 
în câteva clipe, cel mult 
în câteva ore, simptome-
le bolii dispar, iar leziuni-
le anatomice se repară”, 
după cum ne informea-
ză frumoasele și intere-
santele scrieri bisericești. 
Așadar, Dumnezeu îngă-
duie boala pentru a ne 
face mult mai luminoși și 
a deveni părtași la o sla-
vă Cerească pe care noi 
nici nu ne-o putem închi-
pui. COVID-19, boala ca-
re ne amenință acum, nu 
este altceva decât o che-
mare spre întărirea în 
credință și curățirea rău-
lui din noi. Dumnezeu nu 
ne lasă să trecem prin as-
ta pentru că-I place să 
ne vadă suferind, ci ca 
să ne ridice din greutatea 
și durerea spre care sin-
guri ne-am îndreptat prin 

pornirile cele rele. Inevi-
tabil, durerea va fi urma-
tă de multă aclamie, de 
liniște și bucurie. Aceas-
tă boală este un prilej să 
ne cunoaștem mai bine, 
să devenim mai buni și 
să realizăm că Dumnezeu 
face toate acestea din 
prea multă iubire pentru 
noi, ne aduce mai aproa-
pe de El, lucru care altfel 
ar fi imposibil. Poate ar 
fi cazul să învățăm chiar 
de la unul dintre medi-
cii chinezi care tratează 
pacienți cu coronavirus 
și care, la rândul său, s-a 
infectat de la un bolnav și 
a ajuns să se zbată între 
viață și moarte, pe un pat 
de spital. După vindeca-
re, medicul a mărturisit 
că principalul lucru care 
l-a ținut în viață pe când 
se afla la terapie intensi-
vă, ajutat să respire cu 
aparatele de ventilație, a 
fost credința. Iată dovada 
că nimic nu-l poate dobo-
rî pe omul pe care Dum-
nezeu L-a ridicat!

religie
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Oficial, lumea este în pandemie de COVID-19. 
Criza se adâncește pe zi ce trece și în țara 
noastră, numărul cazurilor confirmate fiind în 
creștere de la o zi la alta. În timp ce oamenii de 
știință caută să dezvolte un vaccin pentru a limita 
răspândirea virusului și un tratament pentru a 
vindeca boala complet, mulți consideră că singurul 
care ne poate ajuta în această situație este Bunul 
Dumnezeu. Și totuși, o mare parte dintre oameni 
se întreabă, acum, de ce îngăduie Dumnezeu să 
trecem prin așa ceva, să suferim boli asemenea 
coronavirusului care ne-ar putea pune viața în 
pericol? 

Ionela ChIrCu

Rugăciunea, medicament pentru omul bolnav 

Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, 
Mă rog ca prin această încercare, 
Să fiu mai aproape de Tine, 
Știu că Tu vei fi mângâierea și pute-
rea Mea.
Tu ești pe deplin conștient,
De luptele pe care le experimentez, 
Tu îmi cunoști durerea și disperarea, 
Îmi știi dorința inimii mele, 
De a fi vindecat de această boală. 
Te rog, acum, pune peste mine atinge-
rea Ta vindecătoare. 

Amin! 

Dumnezeu este un medic milos. 
Și atunci, de 
îngăduie să 
suferim boli 
care ne pun 
viața în pericol? 


