
CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ

† ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei 

Preasfinţia voastră,
Domnule Președinte al Academiei Române,
Domnule Director Mircea Gelu Buta,
Onoranţi participanţi,

Cuvântul meu va fi scurt, deși vreau neapărat să vă sublini-
ez un lucru pe care l-a spus excepţional domnul Președinte 
al Academiei, că se poate tămădui sufletul, se poate face o 

terapie și prin amintiri. Deci, vreau neapărat să vă spun că, de 
atunci de când S-a întrupat Domnul Iisus Hristos, El a fost și 
rămâne, pentru noi, pentru toţii creștinii, Doctorul cel Mare. 

Douăzeci de ani de continuitate a acestui Seminar de Medi-
cină și Teologie presupune mult efort, și pe domnul Director Mir-
cea Gelu Buta îl felicităm pentru că a fost consecvent; mai mult, 
a pus suflet ca să ne determine și pe noi să ne încadrăm în aceas-
tă preocupare frumoasă, foarte frumoasă. Și am zis că, în scur-
tul meu cuvânt, mă voi opri asupra Doctorului cel Mare care este 
Domnul Iisus Hristos. 

Vedeţi, în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, versetele 
23-24 citim: „Și-a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile 
lor și propovăduind Evanghelia împărăţiei și tămăduind toată boala și 
toată neputinţa întru popor. Și s-a dus vestea despre El în toată Siria, 
și aduceau la El pe toţi cei aflaţi în suferinţă și cuprinși de multe feluri 
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de boli și de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, și El îi 
vindeca”. 

La începutul creștinismului, a trăit Sfântul Chiril, Patriarhul 
Ierusalimului, și el își adresa catehezele sale, cuvântul său de 
învăţătură, lumii întregi pe care dorea să o aducă la creștinism. 
El, în cateheza a zecea, făcând etimologia numelui Domnului 
nostru Iisus Hristos, zicea așa, în ebraică: „El se cheamă Iisus pen-
tru că mântuiește lumea de păcat și de moarte, mântuiește lumea din 
starea de decădere în care a ajuns și o ridică din nou, o restaurează. 
Dar, în greacă numele Lui este Hristos”, adică Doctorul, „Doctorul 
cel Mare, Doctorul sufletelor și al trupurilor”. Și, insista așa într-o 
cateheză întreagă asupra faptul că Domnul nostru Iisus Hristos 
este Doctorul cel Mare. 

Acum, cartea cărţilor este Sfânta Scriptură. Şi pomenea dom-
nul Președinte al Academiei că se citește așa de puţin astăzi, puţin 
și din cultura generală, puţin și din Sfânta Carte, și atunci noi 
i-am îndemna pe toţi cei ce ne ascultă ca să citească mai des în 
Sfânta Scriptură. Ei, Domnul Iisus Hristos, vom vedea din Sfân-
ta Evanghelie, efectiv tămăduia trupurile și sufletele oamenilor. 
Este Doctorul cel Mare, Doctorul cel Mare. Atunci când a alcă-
tuit domnul director Mircea Gelu Buta, genericul acestui simpo-
zion, sigur că s-a gândit și la molima care încearcă omenirea. Au 
mai fost vremuri când molimele de un fel sau altul i-au încercat 
pe oameni. Și mai bine decât mine știe domnul Academician Ioan 
Aurel Pop că atunci, în anul 1918, când a avut loc Marea Adu-
nare de la Alba Iulia era prezentă în lume o pandemie, și cu toa-
te acestea strămoșii noștri s-au dus la Marea Adunare de la Alba 
Iulia. Era vorba de gripa spaniolă, care a ucis foarte multă lume. 
A trecut însă, au trecut și alte necazuri și alte încercări și noi 
nădăjduim că și peste molima actuală ne va ajuta Dumnezeu să 
trecem. Sigur că și cei care se preocupă de sufletul omului, și cei 
ce se ocupă de trupul lui caută mijloacele cu ajutorul cărora să 
o putem depăși. Astfel încât să vină din nou vremuri normale, 



CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ 7

ca lumea să-și poată desfășura activitatea cotidiană. Acum, sim-
pozionul acesta, seminarul acesta, are loc în perioada foarte apro-
piată de Paști. Este a doua săptămână după Paști, iar în canonul 
Sfintei Învieri, cântăm un lucru care tare aș vrea ca efectiv să se 
implementeze în viaţa  practică. Zice cântarea canonului „O 
Paștele, izbăvirea de întristare”. Tare aș vrea ca pe noi pe toţi, Paștele 
să ne izbăvească de întristare și, așa cum s-a subliniat, când va 
fi următorul seminar să ne putem vedea faţă către faţă, și să nu 
fim neapărat despărţiţi de mijloacele acestea tehnice, care ne per-
mit să ne vedem la distanţe mari, pentru că comuniunea se 
stabilește și printr-o prezenţă fizică a celor ce doresc frumosul și 
doresc să-i antreneze și pe alţii în a iubi frumosul, în a face lucruri 
vrednice, de admirat. 

Cam acesta este gândul meu. Domnul Iisus Hristos este Doc-
torul cel Mare! Și repet cuvântul pe care l-am pus la început, din 
Evanghelia după Matei, din capitolul 4, e vorba de momentul 
când Domnul Iisus Hristos și-a început misiunea, versetul 23: 
„Și-a străbătut Iisus toată Galileeia, învăţând în sinagogile lor și 
propovăduind Evanghelia împărăţiei și tămăduind toată boala și toată 
neputinţa în popor”. El, Doctorul cel Mare să-i tămăduiască pe cei 
bolnavi în această pandemie și să aibă grijă de noi, de toţi. Hris-
tos a Înviat!


