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Despre cauzele războaielor 
Învăţături ortodoxe  

            
        Părintele Arsenie Boca spunea: „Am vrut să pun mâna pe rădăcina durerii 
(oamenilor), care nu este alta decât păcatul. Rugându-mă «pentru Pacea a toată lu-
mea», aud deodată (de la Dumnezeu), în urechea dinăuntru, înfruntarea amarnic ă: 
«Nu te ruga de Mine să le dau Pace, roagă-te de oameni să-şi schimbe purtările, dacă 
vor să mai vadă pace pe Pământ». Lămurit că lucrurile nu stau bine!”. 

* 

        „Dumnezeu îngăduie să vină asupra oamenilor război la fel cum îngăduie să 
vină molimă şi foamete, din pricina păcatelor. Nicio minte omenească nu a putut 
până acum să explice taina acestei sume de rele şi nenorociri care se cheamă, într-
un cuvânt «război». Totul este explicat şi lămurit de Sfânta Scriptură a lui Dumne-
zeu ca de un soare strălucitor […] Dacă învăţătura Mântuitorului ar fi în inimile 
oamenilor, aceştia ar vieţui în pace trainică. Întări ţi conştiin ţa oamenilor (pentru 
ca oamenii să împlinească învăţăturile Mântuitorului, s ă se abţină de la păcate şi să 
se elibereze de patimi) şi micşoraţi bugetele de război. Osteniţi-vă să curăţaţi lumea 
de nedreptate şi nelegiuiri […] Precum este în zadar să strigi cetăţenilor unui oraş 
murdar şi ciumat: «Oameni, fiţi sănătoşi!», tot aşa în zadar este şi să strigi: «Pace, 
pace!» când trăieşti în necurăţia păcatelor, în mizeria amoralităţii (destrăbălării) şi 
a toată necinstea. Pacea se va înstăpâni de la sine când popoarele se vor curăţi de 
ciuma necredinţei şi a necinstei. Altminteri, în ciuda tuturor strigătelor noastre: 
«Pace, pace!», ne va răspunde nu pacea, ci războiul”. (Sfântul Nicolae Velimirovici) 
       „Între toate cauzele războiului viitor , ca şi ale războaielor trecute, cauza funda-
mentală este lepădarea de Dumnezeu (apostazia) de la Dumnezeu Cel Unul şi Viu”            
        „Popoarele creştine, întru fărădelegile lor de zi cu zi, au devenit mai rele în 
multe privin ţe decât popoarele necreştine1. Şi în vreme ce popoarele necreştine încă 
se mai ţin cu tărie de «dumnezeii» lor, care sunt idoli (sunt falşi dumnezei, adică în-
chipuiri ale oamenilor), în sânul popoarelor creştine are loc nu doar o propagandă, 
ci o adevărată prigoană pe faţă împotriva lui Hristos Dumnezeu.     
        A te numi creștin – numele cel mai de cinste din această lume – nu înseamnă 
numai a cunoaște scopul vieții, ci a merge cu bucurie spre acest scop calea rândui-
tă. «Calea» care duce la viața veșnică «este», ce e drept, «strâmtă»2, însă este croită  
                                                 
1„Cum va scăpa de iad creştinul când este mai rău decât păgânii? De aceea mă doare 
cumplit inima, că noi (creştinii), care am primit poruncă să imităm pe îngeri, dar, mai bi-
ne spus pe Dumnezeu, imităm pe diavol!” (Sfântul Ioan Gură de Aur). Câteva dintre pă-
catele mai răspândite în general la creştini decât la necreştini sunt alcoolismul, desfrâna-
rea, uciderile prin avort, contracepţia care duce de cele mai multe ori tot la ucidere căci 
embrionul are suflet dăruit de Dumnezeu din momentul zămislirii lui şi alte fărădelegi.  
2A se citi în Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Matei capitolul 7, versetul 14.  
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limpede și, de-a lungul veacurilor, a fost bătătorit ă de sfinții și drepții lui Dumne-
zeu destul de mult ca să nu trebuiască să rătăcim. Blândețea, smerenia, milostivi-
rea, dragostea, nădejdea, credința, seninătatea, înfrânarea, bunătatea, postirea, ru-
găciunea, iertarea, foamea și setea de dreptatea lui Dumnezeu, răbdarea și toate ce-
lelalte virtu ți care L-au împodobit pe Hristos și toate poruncile, pe care El le-a dat, 
sunt semne ale căii spre scopul suprem. Aceasta este calea. «De slujește cineva Mie, 
Mie să-Mi urmeze» (In. 12, 26), a zis Domnul Hristos. Și ne-a îmbărbătat zicând: 
«Cel ce urmează Mie nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieții» (In. 8, 12). 
Pentru ca un om să poată acum merge pe calea plăcută lui Dumnezeu, trebuie să 
ducă un război plăcut lui Dumnezeu: iar acest război este războiul cu el însuși. Prin 
acest război, omul se eliberează de zdrențele păcatelor şi ale patimilor, ce îi întu-
necă vederea scopului vieții și a căii. 
        …Prin Evanghelia Sa, Domnul Hristos i-a învățat pe oameni (numai Domnul 
Hristos a putut să-i înveţe cu adevărat şi la modul desăvârşit) cum să poarte război 
cu ei înşişi - cum să se îmblânzească, să se cultive, să se smerească, să se înnobileze 
și, de asemenea, cum să se îndumnezeiască (doar sfinţii au ajuns la îndumnezeire) 
[…] A ar ătat în chip minunat oamenilor cum trebuie să fie ca să nu ajungă la răz-
boi între ei sau împotriva lor. Prezicând războaiele, Hristos a plâns (Lc. 19, 41). 
 

   1. Domnul Hristos ne-a descoperit în Evanghelie scopul vieții și calea (calea ca-
re duce la viața veșnică). 

   2. Prin Evanghelia Sa, Hristos a propus și prescris, în scopul înlătur ării celor-
lalte războaie, războiul omului cu el însuși. 

   3. Cei ce nu duc război cu ei înșiși, cu patimile, viciile și păcatele lor, îl duc ne-
greșit împotriva lui Dumnezeu și a aproapelui. 

   4. Războiul nu are cum să nu vină asupra creștinilor care calcă legea lui Dum-
nezeu, chiar dacă ei nu-l vor. 
        Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de legea Lui. 
Atunci când ei merită războiul, atunci când acumulează cauze de război, războiul 
vine fie că vor ei, fie că nu o vor. Precum cei ce beau apă cu bacili de tifos se molip-
sesc și tifosul este inevitabil, așa și cei ce, lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu 
gânduri, pofte și fapte potrivnice lui Dumnezeu, atrag asupra lor pedeapsa războ-
iului, și războiul devine inevitabil. Atâta vreme cât oamenii se războiesc cu Dumne-
zeu prin gândurile, poftele şi faptele lor, degeaba visează la pace. «Că nu este pace 
necredincioşilor, zice Domnul» (Isaia 48, 22)”.    

* 

   (Textul de mai sus a fost selectat din cartea Sfântului Nicolae Velimirovici „Războ-
iul şi Biblia”  apărută la Ed. „Sophia”. Despre această carte Sf. N. Velimirovici spu-
nea: „în vreme de pace va fi privită cu nepăsare, dar care în vreme furtunoasă de 
război va fi căutată şi citită cu înţelegere”. Dorim să facem cunoscută această carte.) 

*** 

   Afişul a fost întocmit la Biserica ortodoxă „Sfântul Apostol Toma”, din Iaşi, cartierul Alexandru cel Bun. 
Parantezele au fost adăugate de autori. Dacă doriţi pliantul sau un afiş pe aceeaşi temă, în format electronic, 
vă rugăm să accesaţi site-ul: www.bisericanastereadomnului.ro sau să trimiteţi un e-mail la: invataturi.orto 
doxe@yahoo.com. Vă rugăm să le răspândiţi şi dumneavoastră în format electronic şi prin afişare. 


