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Sfântul Nicolae i varianta sa modern
În perioada srbtorilor de iarn(Naterea
Domnului, Întâmpinarea, etc) acest simpatic personaj
este nelipsit din peisaj. Nu de foarte mult timp
societatea socotindu-l pe el cel care d semnificaie
acestor srbtori în special
srbtorii Naterii Domnului
Isus. Dar oare câi dintre noi tiu
cine este de fapt i cum a aprut
el în istorie i în vieile noastre
cotidiene?
Sfântul Nicolae din Mira
reprezint sursa primar de
inspiraie pentru Mo Crciun. El
a trit în secolul al patrulea i a fost
un episcop cretin al provinciei
Licia din Anatolia fiind renumit
pentru ajutorarea oamenilor
sraci. El a druit câte 100 de
galbeni la trei fete srace înainte
de a se mrita pentru ca acestea
s nu ajung s se prostitueze
. Se spune c Sfântul Nicolae
s-a urcat pe acoperi i a dat drumul sculeului prin
hornul casei, într-o oseta pus la uscat, motiv pentru
care a aprut obiceiul agrii osetelor de emineu.Cei
doi arhiepiscopi, Ilie de Bari i Nicolae de Veneia au
rspândit cultul sfântului Nicolae în Occident. Dup
încretinarea slavilor, cultul sfântului Nicolae l-a
înlocuit pe cel al zeului Mikula zeul agriculturii. Dar
de fapt, unii sunt de prere c ruii l-ar fi cunoscut pe
sfântul Nicolae datorit diasporei ruseti de la Bari.
Aici, ruii au dedicat sfântului Nicolae biserica lor,
apoi spitalul i ospiciul. Legenda aurea a fost tradus
în slavon, de unde a intrat în sinaxarul rusesc.
Mo Crciun a fost asemnat cu Odin , un zeu
important la popoarele germanice. În dou cri scrise
în secolul XIII în Islanda , „Poetic Adda ” i „Prosse
Edda”, acesta este prezentat zburând pe un cal cu opt
picioare numit Sleipnir ce putea cltori pe distane
lungi, astfel fiind comparat cu renii lui Mo Crciun

Srbtoarea închinat lui, Yule avea loc anual pe 21
decembrie. În ajunul acestei zile, copii îi umpleau
înclmintea cu legume, iar zeul le oferea dulciuri
în locul acestora. Aceast practic a fost adus în
Statele Unite de ctre colonitii
olandezi ce s-au stabilit în New
Amsterdam în secolul XVII ;
Sinterklaas (versiunea olandez
a Sfântului Nicolae) era îmbrcat
cu haine bisericeti i se urca pe
acoperiurile caselor, trimiândule acestora cadouri prin horn.
În Marea Britanie, „Father
Christmas” este datat din secolul
XVII, personajul fiind un brbat
grsu, cu barb, îmbrcat într-o
hain lung, verde i guler de
blan. Imaginea lui se regsete
în „fantoma Crciunului prezent”
din cartea „A Christmas Carol”
scris de Charles Dickens.
Christkindlein a devenit popular
în Europa în secolul XIX. El aducea cadouri în secret
copiilor, având ca ajutor un pitic numit Pelznickel pe
care îl introducea desigur prin horn. Un rol important
în crearea mitului l-a avut pastorul american Clement
Clarke Moore, autor al unui poem care îl prezenta pe
Sfântul Nicolae ca i un personaj simpatic, dolofan i
zâmbitor, care împarte cadourile din sania sa tras de
reni. Publicat pentru prima dat în ziarul Sentinel din
New York pe 23 septembrie 1823, creaia a devenit
în anii urmtori foarte cutat, ajungând în mai multe
cotidiane din Statele Unite, dar fiind i tradus i
publicat în întreaga lume. În 1860, cotidianul Harper’s
Illustrated Weekly a publicat un desen al lui Mo
Crciun, îmbrcat într-un costum rou ornat cu nasturi
negri i cu o curea din piele. Timp de aproape 30 de
ani, Thomas Nast, desenator i caricaturist al ziarului,
a ilustrat prin sute de desene toate aspectele legendei i
(continuare în pag. 2)

Suicidul de la tabu social la o realitate alarmant,
o nou provocare pentru teologia moral
În urm cu o sptmân am participat la o
conferin organizat de Association of Bioethicists
in Central Europe i Facultatea de Teologie din
Pecs, Ungaria. A fost o conferin internaional i
interconfesional care a reunit specialiti din diverse
domenii pentru a dezbate asupra subiectului sinuciderii.
Nu se poate s nu recunosc c am fost plcut
impresionat de grupul mare de români, ortodoci,
greco sau romano-catolici, pasionai de bioetic i de
actualitatea subiectului prezentat. Dar alturi de ei, au
fost sloveni, slovaci, cehi, polonezi, austrieci, studeni,
preoi sau profesori sau chiar i clugri.
Introducerea în subiect a fost marcat de
prezentarea subiectului din perspectiv psihiatric i
teologic atât pentru contextul maghiar cât i pentru
contextul general european. Din discurs a lipsit
conceptul moral de pcat, de act ru intrinsec, pentru a
lsa loc motivaiei sau circumstanelor maladive. Cci,
pân la urm „Scriptura chiar dac prezint câteva
cazuri disparate de suicid, nu exprim o poziie clar
contrar acestui act”.
Statisticile care au fost expuse la final ne-au
ajutat s ne formm o idee clar cum stau lucrurile
în diferitele state din centrul i estul Europei. Situaia
critic din Grecia se vede i din cifrele statistice. Sau
am descoperit diverse programe sociale care au drept
obiectiv prevenirea i tratarea tentativelor de suicid.
Implicarea Bisericii în acest demers pare sumar,
deficitar, pe alocuri.
Cum poi s dezbai pe marginea acestui subiect
fr s faci aluzie la dimensiunea lui spiritual,
teologic?! Mirajul tiinelor socio-umane tinde s

explice, justifice realitatea actului suicidului i s
deculpabilizeze autorul.
De reinut este faptul c trebuie s inem cont c
obiectiv actul suicidului este un pcat de moarte, din
punct de vedere obiectiv. Desigur, din punct de vedere
subiectiv sau al circumstanelor, putem s discutm,
s relativizm gravitatea lui sau s facem abstracie
de categoria moral negativ din care face parte, dar
asumânându-ne un mare risc: acela de a abandona
Legea lui Dumnezeu pentru nite hotrâri umane sau
descoperiri tiinifice care altereaz adevrul.
Pare un discurs dur, parc neadaptat la contextul
i participanii conferinei amintite, cci a fost nevoie
de intervenia unui medic pentru a se aminti de
influena diavolului în acest act. Îns dac ne amintim
c în Biserica Oriental, sinucigailor li se refuz
înmormântarea, beneficiind doar de o binecuvântare
în cimitir... parc ne simim în mentalitatea medieval,
inchizitorial.
Atitudinea potrivit nu mi se pare a fi nici într-o
extrem nici în alta... este necesar s admitem c
exist o problem major, deloc de neglijat, ale crei
motivaii sunt foarte variate i nu pot fi ignorate, ci este
nevoie s tim s manifestm, s trim i în acest caz
iubirea fa de aproapele, porunca Mântuitorului. Nu ne
putem exclude de la realitatea c diavolul este prezent
i lucreaz, precum nu putem nu putem nici dispreui
gestul disperat al suicidului, interzicând un serviciu de
înmormântare cretin complet. Este nevoie de mult
pruden în acest sens pentru a nu scandaliza, pentru a
nu vtma mai mult pe cei din jur.
Pr. Emil Marian EMBER

(urmare din pag. 1)

va da mitului principalele sale caracteristici vizuale. Nast
este i cel care a promovat în 1885 ideea c reedina lui
Mo Crciun se afl la Polul Nord. Acest lucru a fost
preluat anul urmtor de scriitorul George P. Webster.
În 1931, Mo Crciun a primit o nou imagine printr-o
campanie publicitar, desfurat de o foarte important
companie din industria alimentar. Desenatorul Haddon
Sundblom l-a conturat o burt durdulie, un aer jovial, un
costum rou i o atitudine tolerant.Compania folosete
aceeai imagine a lui Mo Crciun în campaniile
publicitare realizate cu ocazia srbtorilor de iarn din
acel moment pân în prezent.
În ambientul românesc aceast tradiie s-a
dezvoltat pe temelia mitului arhaic al unui cioban-zeumo transfigurat în mitul unui cioban demonic care
refuz s-o primeasc pe Fecioara Maria s nasc în
staulul lui. Soia lui Crciun (Crciuna sau Crciuneasa)
o primete într-ascuns i moete pe Isus, fapt pentru
care Crciun îi taie mâinile, dar Fecioara Maria i le lipete
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la loc. Minunea îl convertete pe Crciun la cretinism.
De bucurie c nevasta lui a scpat de pedeapsa lui
necugetat, Crciun aprinde un foc din ramuri de brad
în curtea lui i joac hora cu toate slugile sale. Dup joc
împarte Fecioarei Maria daruri pstoreti (lapte, cas,
urd, smântân) pentru ea i fiul ei.
Analizând cele prezentate mai sus se poate
observa într-un mod clar apariia tradiiei acestui
simpatic btrânel care împarte cadouri tuturor în perioada
Srbtorilor de iarn ( Naterea Domnului, Sfântul
tefan, Botezul Domnului i celelalte). Nu trebuie uitat
c aceast tradiie modern la origine este cretin i cel
care astzi împarte cadourile este o variant modern
a Sfântului Nicolae care a trit i activat în secolul IV
fiind unul dintre ierarhii importani ai timpului i care
s-a distins printr-o fervent activitate social i pastoral.
Rzvan CHIVULESCU
Anul III
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CUM DAU SENS VIEII ÎN MOMENTELE DE SUFERIN
S vorbim de sensul vieii? Viaa, cea despre care
se pot spune atâtea i totui, nu putem spune aproape
nimic, viaa, o tain ce se descoper treptat, încet, un
sens ce ni se reveleaz uneori târziu, poate prea târziu
s mai putem face ceva, iar alte ori prea devreme, astfel
încât nu contientizm importana lui si foarte rar, la
momentul oportun, atunci când pot si vreau s dau
sens vieii. Dar în viaa noastr, indiferent de sens, de
for i dorin, apare la un moment dat – suferina – o
cunoatere obligatorie, fr de care nu pot vorbi aici,
de via. Viaa e legat de suferin i suferina e legat
de via, deci pot s m intreb: cum dau sens vieii în
momentele de suferin?
Cu toii ne-am întâlnit la un moment dat
cu suferina. Ea ne
imbrieaz din prima
clip când venim pe lume,
ne însoete în cele mai
pustii locuri si ne ofer
cu toat generozitatea
mireasma sa, de care, cu
greu poi s te eliberezi.
Suferina, nu e
altceva decât o urmare
a
pcatului.
Exist
nenumarate forme de a
suferi: suferin fizic,
sufleteasc,
suferin
provenit din nedreptile
sociale etc.
Boala, cea care
este atât de prezent în
mijlocul nostru, ne poate
pietrifica, ne închide
în noi, ne face s ne
îndeprtm de familie, de
prieteni, dar tot ea, boala, ne poate face mai buni, mai
rbdtori, ne poate conduce mai aproape de Dumnezeu.
Viaa are un sens... dragostea are un sens... de
ce nu ar avea i suferina?... doar face parte din viaa
nostr.
Atunci când începi s vezi în suferin un
sens, viaa capat din nou un rost pentru c ceea ce
conteaz, ceea ce te salveaz în acele momente de
suferin este s transformi ” tragedia personal întrun triumf, o nenorocire într-o realizare omeneasc”.
Suferina înceteaz s mai fie suferin din clipa-n care
îi gsete un sens, ca de pild sensul sacrificiului. De
îndat ce omul gsete un sens pentru suferina lui sau
pentru viaa sa în pofida suferinei, el devine capabil s
o îndure i nu ajunge la disperare.
Omul este gata i s sufere, cu condiia de a fi
sigur, c suferina lui are sens. De reinut c suferina
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nu este îns sub nici-o form necesar pentru a gsi un
sens. Dar uneori când aceasta este inevitabil... sensul
exist.
În faa realitii dramatice a suferinei i a morii
se nate întrebarea: de ce suferina i moartea i care
este atitudinea cretinului în faa acestora? Rspunsul
pe care ni-l d revelaia, credina, este scurt i simplu.
Suferina, cu tot spectrul ei necuprins i moartea, sunt
urmarea, pedeapsa pcatului strmoesc.
Dar care ar trebui s fie atitudinea noastr,
a cretinilor? Putem sta cu mâinile încruciate?
Trebuie numaidecât s ne resemnm? Nicidecum.
Dumnezeu i-a dat omului legea moral natural, sdit
în contiina i inima lui i desvârit prin porunca
iubirii de Dumnezeu i
de aproapele, ca dup
pilda Fiului Su întrupat,
modelul nostru suprem,
s luptm cu rul moral
i fizic, s micorm i
s alinm, cât ne st în
putin, suferina noastr i
a semenilor. Isus a sturat
pe cei flmânzi, a vindecat
pe cei bolnavi, a deschis
ochii orbilor, a înviat
morii. El, care a venit
nu ca s I se slujeasc,
ci ca s slujeasc El i
s-i dea sufletul drept
rscumprare,
fericete
pe cei milostivi i ne
avertizeaz c la judecat
ne va cântri vrednicia cu
msura în care am ajutat
pe aproapele în lipsurile
lui, întrucât El se identific cu toi cei flmânzi, însetai,
goi, bolnavi, întemniai.
Dar, dac totui, pe lâng toate strdaniile,
suferina nu poate fi eliminat din viaa noastr i
a semenilor, ea poate fi, în schimb, transfigurat,
transformat în unealt de sfinire, de purificare i
unire cu Dumnezeu. Blestemul „ În dureri vei nate
fii(...)”, adresat de Dumnezeu primei femei, i cellalt
blestem adresat primului brbat:„ Întru sudoarea feei
tale s-i câtigi pâinea de toate zilele(...)”, blesteme
extinse asupra tuturor urmailor, pot fi convertite în
binecuvântare dac sunt acceptate în spirit de pocin,
drept pedeaps pentru pcat.
„Momentele cele mai fericite (cele în care
bucuria nu este numai posibil, ci i real, strlucitoare,
tulburtoare) sunt acelea în care problema sensului
(continuare în pag. 4)
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vieii nu se mai pune. Cumva pentru c am fi descoperit
sau atins acel sens? Nicidecum. Ci pentru c viaa, aici
i acum, e suficient pentru a ne împlini(...) Dac iubim
fericirea, însi viaa ne îndeprteaz de ea aproape
întotdeauna. Dimpotriv, dac iubim viaa, chiar i
în momentele de suferin, de spaim, de nenorocire,
atunci, atât timp cât suntem în via obiectul iubirii
noastre este aproape. De unde paradoxul: numai cel
care a renunat la cutarea fericirii poate fi fericit;
numai cel care iubete viaa mai mult decât fericirea
poate fi fericit”. (Andre Comte)
Relatrile lui Viktor Frankl din lagr, sunt
adevrate surse de optimism.
Îmi par a fi incredibile
modalitile
prin
care
oamenii care nu mai au
nimic de pierdut reuesc s-i
îmbogeasc vieile. Existau
momente în care deinuii îi
atrgeau atenia unul altuia,
în timp ce munceau cot la cot,
ct de frumos era rsritul de
soare pe deasupra copacilor
pdurilor bavareze, oprinduse pentru câteva momente
pentru a-l privi, sau clipe în
care ddeau fuga cu toii pe
platoul de adunare pentru a
vedea minunea asfinitului,
spunându-i unul altuia: „Cât
de frumoas este lumea!”
V vine s credei? Astfel de
cuvinte rostite de oameni care
i-au vzut familiile decimate,
de oameni care petrec ani
de zile închii în lagre de
concentrare i triesc în permanen cu teama c mâine
ar putea fi ucii.
Filosoful Emil Cioran, estimeaz c suferina
nu are justificare, nu exist un criteriu obiectiv dup
care sunt alei cei ce sufer. Suferina este nscut
din bestialitatea vieii i de obicei dureaz. Lacrimile
sunt manifestri ale suferinei i de multe ori ele se
transform în gânduri, deci gândurile omului ce sufer
sunt la fel de amare ca i lacrimile. Suferina este o
separare de ceilali, apare ca o scar pe care cobori.
Atunci când suferi vrei s uii totul, îns natura face ca
tocmai acele întâmplri s i se fixeze în memorie.
În scrierile Sfântului Pavel, gsim un sens
foarte dezvoltat de suferin.
Pavel înelege c suferina îndurat, servete
ca o cale de a fi asemenea lui Hristos, precum i fiind
de dragul lui Hristos. Pavel spune: ” Într-adevr am
socotit totul ca o pierdere, din cauza deplasrii valorii
de cunoatere a lui Isus Hristos, Domnul meu. De
4

dragul Lui am suferit pierderea tuturor lucrurilor, i le
socotesc ca refuz, pentru a câtiga pe Hristos i s fiu
gsit în El, nu având o neprihnire a mea, bazat pe lege,
ci ceea ce este prin credina în Hristos, neprihnirea de
la Dumnezeu depinde de credin; ca s-l tiu pe El i
puterea învierii Lui i s pot împrti suferina Lui,
devenind ca El în moartea Lui, c dac este posibil, am
putea ajunge la învierea din mori”. (Filipeni 3:8,11)
Suferina este o participare la misterul lui
Hristos i este modul în care Pavel poate deveni
asemenea lui Hristos.
O alt dimensiune a gândirii lui Pavel cu privire
la semnificaia suferinei este
concepia lui de suferin ca
un mijloc de sfinire, pstrarea
mândriei la nivelul minim
i încrederea în Dumnezeu,
la un maximum. El spune:
„ i s m in de a fi prea
entuziasmat de abundena de
revelaii, un spin mi-a fost dat
în carne, un sol al Satanei, s
m hruiasc, s m in de
acesta. De trei ori am rugat pe
Domnul despre acest lucru,
c ar trebui s m lase, dar el
mi-a spus: „Harul Meu îi este
de ajuns, cci puterea Mea se
desvârete în slbiciune.”
De dragul lui Hristos, atunci,
eu sunt coninut cu slbiciuni,
insulte, greuti, persecuii i
calamiti; cci când sunt slab,
atunci sunt tare.” (2 Corinteni
12:7-10).
Ar trebui s lum
aminte la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, în timp ce
era „în lanuri pentru Hristos”. Apostolul neamurilor
scrie: „ Dar nu m ruinez, cci tiu în cine am crezut
i sunt încredinat c este puternic s pzeasc comoara
ce mi-a încredinat”. „ Toate le rabd pentru cei alei ca
i ei s aib parte de mântuirea care este întru Hristos
Isus i de slava venic”. „ Cuvântul lui Dumnezeu,
proclam Apostolul, nu se leag”(2,9). În consecin,
într-o ultim scrisoare, el îi adreseaz lui Timotei,
episcopul Efesului, si de-odat cu el nou tuturor, acest
îndemn programatic: „ Nu te ruina de a mrturisi pe
Domnul nostru, nici pe mine, cel pus în lanuri pentru
El, ci ptimete împreun cu mine pentru Evanghelie
dup puterea de la Dumnezeu”.
Printr-un paradox divin, bucuria nu o înmulesc
cei ce se bucur, nici fericirea nu o pricinuiesc cei
ce sunt veseli, ei o împuineaz i chiar o epuizeaz
deabinelea. Bucuria o înmulesc cei ce sufer iar
(continuare în pag. 5)
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fericirea încolete din lacrimi i se dezvolt din
crâncene dureri.
Preasfânta Fecioar a druit cea mai mare
bucurie i fericire lumii întregi fiindc suferinele i
durerile sale înc au fost mai mari i mai variate. Pe
ea o laud i o fericesc toate neamurile, ea este numit
„preafericit”, izvorul i cauza bucuriei; ea a ters
lacrimile tuturor; ea alin suferinele i durerile lumii;
ea este vindecarea tuturor nenorocirilor... i totui,
nimeni dintre muritori nu a întrecut-o în suferin.
Exist o foarte mare deosebire între felul de a se
comporta în faa durerii. Unii o îndur ca pe o fatalitate,
alii nu o caut dar o accept; i în sfârit, sunt unii
care înelegându-i sensul înalt, se silesc a face din ea
instrument de sfinire i bucurie proprie i a altora. Unii
alarmeaz nu numai pmântul, ci i cerul cu tânguirile
i uneori chiar cu revolta lor, fr s poat modifica
ceva din amrciune i durere. Dimpotriv! Unii tiu c
fericirea personal i colectiv este în funcie nu numai
de cantitatea durerii din lume, ci i de modul în care
este acceptat suferina. Acetia sunt marii maietri ai
suferinei, ei o in pe un piedestal înalt, ei o înnobileaz,
punându-o în legtur direct cu suferina lui Hristos.
Maiestra neîntrecut a durerii este Maica
Durerii. Cum sufer ea? Nu se plânge, nu se tânguiete,
nu vestete lumii durerea sa, nu o vulgarizeaz, nu
o face un lucru comun. Ea tace. O adun pân la
ultima firmitur înluntru su i acolo îi triete toat
arsura i amrciunea. Ea nu se las a fi mângâiat i
comptimit; nu se las frânt, nu face teatru din ea; nu
se reazim decât în Dumnezeu i în sine.
Lumea imperfect este subiectul suferinei i
al durerii. Din acest motiv, lumea s-a scldat totdeauna
în durere. Epoci de bucurie i fericire universal n-au
existat. Îns nu e mai puin adevrat c astzi, fr
nici o exagerare, durerea, suferina i mizeria au atins
culmi înc pân acum neatinse. Fiindc durerea de azi
depete în adâncime, varietate i în întindere toate
durerile pe care le cunoate istoria omenirii. Cele mai
mari descoperiri ale tiinei moderne sunt instrumente
de intensificare i adâncire a durerii. Astzi nu se ine
seama de nimic: Catedrala lui Dumnezeu constituie
un obiectiv militar, întocmai ca uzina de armament,
copilul nevinovat este mitraliat ca i soldatul înarmat.
Durerea este i universal astzi. Ea nu cuprinde
numai familia i neamul, numai unele ri din unele
continente; hora morii a cuprins în învlmagul
ei lugubru toate neamurile, toate rile i toate
continentele.
Când toate se surp, când totul scârie, când
blocurile de beton armat ale civilizaiei noastre
mechanice, încep s ne cad în cap, o singur speran
ne-a mai rmas, o singur mângâiere: Maica Durerilor.
Ea ne vede, ea ne înelege, ne comptimete, sufer
împreun cu noi i e gata s ne ajute. S o chemm
Seminarium Varadiensis

în ajutorul nostru! E imposibil ca Mama s nu-i ajute
copii, ori s-i închid urechile la auzul strigtelor
de ajutor. O condiie totui se cere pentru ca s fim
mântuii din acest ocean de dureri. S îmbrim
durerea i jertfa cu inima senin i cu resignaie. tim
c durerea de azi este rezultatul scfundrii noastre în
plceri neiertate i a dispreului fa de orice jertf.
Dac am considera-o ca izvor i condiie a fericirii,
primindu-o ca o just pedeaps pentru crimele noastre,
toate s-ar schimba ca prin farmec.
Modul în care trebuie s suportm durerea înc
ni l-a artat Fecioara. Durerea i suferina e mântuitoare
numai dac în ea se imit Maica Durerilor. Suferina
Preacuratei, pe cum odinioar a adus lumii bucuria i
fericirea, trebuie s avem toat încrederea c durerea de
azi, o va schimba în bucurie.
Suferina reprezint mereu i o chemare a
Domnului. Dumnezeu intenioneaz s fac ceva cu
tine. Poate c el te atrage mai aproape de sine; poate
c el vrea s-i aduc aminte de o dezordine, de o
încurctur din viaa ta; poate c îi încredineaz o
nou cruce, cci tu i-ai exprimat opiunea pentru Isus.
Dumnezeu i-a druit cândva viaa; te-a chemat
pe nume. Te-a creat într-un mod minunat; el îi iubete
fiecare creatur pe care a fcut-o. Tu te gseti în
mâna sa bun. Extrage din izvoarele mântuirii, din
sacramente, încredere, speran i iubire. Te poi baza pe
Dumnezeu. El singur tie ceea ce este bine pentru tine;
când Domnul este cu tine, totul devine binecuvântare.
Încearc s spui împreun cu Isus rugciunea de pe
Muntele Mslinilor: „Tat, nu voia mea, ci voia ta s
se fac”.
Dumnezeu ne ine de mân. Nu putem cdea
mai jos decât în mâinile sale. Iar mâinile lui Dumnezeu
sunt mâini bune. Eu cred în aceasta, chiar dac acest
lucru nu m va feri de cderea în adâncime i fa de
aceast cdere îmi este i mie fric. Cu toate acestea,
ndjduiesc c voi cdea cândva în mâinile iubitoare
ale lui Dumnezeu.
Valentin-Vasile ILEA
ANUL III
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Paliaia - un mod de a spune DA vieii
Motto: „Nu pierde nici o clip! ine-o lâng tine!”
Îngrijirile paliative sunt o expresie a empatiei.
Dac te-ai afla pe patul morii, una din întrebrile pe care
ai dori s i se pun ar fi: „De ce/cine vei avea nevoie
când vei ti c eti aproape de moarte?”. Iar rspunsul
poate varia mai mult sau mai puin, l-am putea sintetiza,
spre exemplu, în expresia
unei nevoi fundamentale:
„De cineva cruia s-i pese
suficient de mult încât s
încerce s m îneleag”.
Acesta a fost de fapt i
unul din dialogurile dintre
promotoarea
micrii
hospice, Cicely Saunders,
i un muribund.
Când
medicina
se declar neputincioas
în faa unei boli terminale, misiunea medicului nu s-a
încheiat. De acum este invitat s redescopere bolnavul
pe patul de moarte ca o persoan complet, ale crei
nevoi nu se rezum la curativ, la a eradica boala,
dimpotriv... i c, de fapt, acel pacient are o familie,
aparintori, care la rândul lor au nevoie de atenie, au
nevoie s-i cunoasc atribuiile. Ba mai mult, este
necesar ca aparintorii
s fie implicai, nu abuziv
sau autoritar-substitutiv, ci
la locul lor în procesul de
îngrijire paliativ.
Dac este s ne
gândim la o alt definiie,
îngrijirile
paliative
sunt o form unic de
a ne manifesta iubirea
i respectul pentru cei
dragi care sufer de boli
incurabile cât înc mai sunt
în via. i pentru aceasta, uneori este nevoie s iei lecii...
Iat un motiv pentru care s-a nscut ideea unui curs
pentru voluntari despre îngrijirea paliativ a bolnavilor
muribunzi, în Oradea. Printr-o bun coordonare a mai
multor oameni devotai, s-au reunit câteva asociaii,
fundaii i „o mân de specialiti” pentru a propune
oamenilor cu o inim mare, care caut un domeniu nou
în care s se investeasc, un rspuns prompt, complex,
dar nu exhaustiv: paliaia pentru pacienii terminali. Pe
parcursul a cinci zile s-a încercat prezentarea cât mai
cuprinztoare a ceea ce înseamn îngrijire holistic
(paliativ): prima zi – introducerea în voluntariat i
paliaie; a doua zi – dimensiunea social, sociologic a
paliaiei (cu diversele practici legale, civile); a treia zi –
dimensiunea spiritual (cu teorii i experiene din viaa
6

de spital a preotului/asistentului spiritual); a patra zi –
dimensiunea psihologic (insuficient pentru câte teme
sau provocri exist în paliaie din aceast perspectiv);
a cincea zi – dimensiunea medical. Medicul care are de
transmis un diagnostic terminal are o misiune deosebit
de grea i trebuie însoit de
un psiholog, de un asistent
social, de un preot pentru a
i-o îndeplini cum trebuie.
În faa unui diagnostic
fatal, reaciile pacientului
sunt diverse i evolueaz
de la oc, negare pân la
resemnare i acceptare,
uneori.
Totul
se
bazeaz pe relaia de
sinceritate, de încredere i comunicare care se cldete
între muribund i echipa de îngrijire. Înelepciunea de
pe patul morii este o surs care nu merit ignorat,
cci multe lecii de via sunt predate tocmai în aceste
circumstane.
Este important s tii c nu eti singur, c
poi fi înconjurat de oameni care fac tot posibilul
ca tu, pacientul care îi
trieti ultimele clipe de
via – mai lungi sau mai
scurte – s ai parte de
confort, de înelegere, de
suport psihologic i social,
într-un cuvânt s-i fie
respectat demnitatea pân
la sfârit. Iar restul familiei
are nevoie în continuare
de sprijin psihologic i
spiritual, pentru a putea
trece cu bine peste durerea
pierderii tale, când aceasta va surveni. Paliaia te ajut
s te pregteti cât mai bine posibil pentru moarte, îns
prin a tri cu demnitate fiecare dimensiune, fiecare
moment al vieii, pe patul de suferin. În acest mod
descoperim împreun c moartea este o parte integrant
a vieii noastre i c separarea pe care o produce este
doar temporar.
Îngrijirea paliativ este un beneficiu de care
nu ar trebui s fie scutit niciun bolnav terminal – din
pcate, cel puin în prezent, aceasta pare o utopie în
ara noastr - i în acelai timp o provocare pentru a
manifesta autentic valorile credinei noastre i modul
nostru de a le concretiza în viaa de zi cu zi.
Pr. Emil-Marian EMBER
Seminarium Varadiensis

ÎNFRÂNAREA
Era un biat iste i cuminte, pe nume Luca.
Mereu binevoitor, ieea în întâmpinarea mamei lui cu
miros de viin, unic prin acest miros pentru Luca. Tot
el era cel care considera c aceast mam, era cea mai
minunat mam, cu cel mai minunat parfum, pe care
cu uurin el l-ar fi recunoscut dintr-o mulime de alte
mame i femei parfumate.
Luca era deosebit, iar timpul trecând i peste el,
a crescut plin de bucurie într-o familie care tia pur i
simplu s fie prezent în viaa sa. Uitându-se într-o zi
la prinii lui, le-a spus:
- Mam, tat, de multe ori am încercat s desenez
dragostea, s-mi explic dragostea, dar niciodat nu
am reuit s obin reprezentarea dorit; în scris toate
cuvintele preau splcite, iar în desen, toate liniile mult
prea distorsionate în raport cu dragostea. Acum îns,
vzându-v, doresc s „fotografiez” prezena voastr
i s aez acest tablou în sufletul meu numindu-l,
dragostea adevrat.
La auzul acestor cuvinte, prinii s-au umplut de
pace observând c prin propriul exemplu au reuit s-i
inspirat lui Luca, cel mai profund i divin sentiment.
Anii s-au succedat rând pe rând, iar micul Luca,
s-a transformat într-un tânr deosebit. Un tânr fr cusur,
un tânr care a pierdut-o între timp pe mama cu miros de
viin, pe mama, confidenta lui. Tatl lui s-a recstorit
dup aproximativ trei ani de absen a soiei sale dragi.
Acest fapt îns, a stârnit o adevrat revolt în inima
fiului, Luca. Într-o zi, pe fondul vulnerabilitii sufleteti,
Luca s-a rstit la tatl su, zicându-i:
-Te gsesc vinovat de distrugerea tabloului
dragostei adevrate pe care l-am aezat cu mare grij în
sufletul meu, iar acest fapt este de neiertat!
Acestea au fost ultimele cuvinte pe care fiul le-a
rostit, înainte de a goni cu pai mari i repezi pe un drum
plin de noroi. i-a pierdut vremea frumoas a tinereii
sale cucerind femei crora le golea sufletul de iubirea
adevrat. Distrugea astfel, orice posibil „tablou al
dragostei adevrate” din sufletul oricrei femei pe care o
întâlnea. A transformat întreaga lui dragoste într-un joc
al concupiscenei pe care-l numea dreptate. Considera
c este dator s-i fac dreptate i, ajungând la concluzia
c dragoste adevrat nu exist, singurul lui interes era
acela de a se blci în satisfacerea dorinelor carnale
i distrugerea iubirii pure din sufletele fetelor care îi
gseau loc în viaa lui.
Din ziua în care Luca i-a reproat cu dispre tatlui
su c el este responsabil de distrugerea „reprezentrii
adevratei dragoste”, acesta din urm nu i-a mai vzut
fiul. L-a cutat timp îndelungat deoarece gsise în
cufraul trquoise al soiei sale, un plic pe care sttea
scris: Fiului meu care nu a reuit s descopere tot, din
cauza fricii mele. Împins de dorina de a-i revedea fiul,
gsirea acestui plic a oferit tatlui iubitor curajul de a
porni în cutarea fiului su.
Dup îndelungate cutri, în diferitele orae i sate
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prin care a umblat, numele fiului su era arhicunoscut, dar
se bucura de un renume de Don Juan. Acest fapt i-a adus
tatlui mâhnire, dar nu s-a lsat descurajat i a hotrât s
caute femeia care era, la vremea aceea, partenera lui Luca.
A reuit s o gseasc, se numea Adalina. Era din cale
afar de frumoas, de blând i de trist. S-a prezentat
ca fiind tatl lui Luca i, pe scurt, i-a mrturisit povestea
fiului su, încredinându-i ei plicul lsat de soia sa cu
scopul de a-i fi înmânat de aceasta, iar ea a acceptat.
Chiar în acea sear, femeia blând i trist, a mers
înaintea amantului ei i i-a oferit plicul. Recunoscând
scrisul mamei sale cu miros de viin, tânrul care se
transformase într-un brbat matur, l-a deschis cu un
tremur evident al mâinilor i a citit:
„Dragul cel mai drag al inimii mele,
Mama cu miros de viin îi cere iertare din adâncul
sufletului. Când erai copil i ne-ai cerut acea fotografie
a dragostei adevrate pentru a o aeza în inima ta, ne-ai
cucerit pentru totdeauna. Erai prea mic pentru a înelege
ce a fi vrut atât de mult s-i spun. Am tot amânat, iar tu
ai crescut. Am rmas uimit de transformarea ta i tot nu
am vorbit. Am fost la i nu am îndrznit s-i vorbesc
despre rama care gzduiete tabloul adevratei iubiri. Ei
bine, a venit momentul s afli cum o esen se ascunde în
ptratul bine delimitat al unei rame, asta pentru a nu se
risipi. Cred c într-o bun zi vei întâlni o femeie. O vei
iubi mult, sufletul tu umplându-se de alese i profunde
triri. Îi va plcea pentru c sufletul nostru este creat de
ctre cea mai mare dintre Iubiri i tânjete dup aceasta.
Ei bine, dac nu vei pstra garda ridicat, trupul tu se va
transforma în adversarul cel mai dârz al sufletului. Trupul
va invidia candoarea sufletului i va face tot posibilul s
i-o fure, considerând c i se cuvine. Astfel, dragostea
pur va ajunge prizoniera trupului, transformând-o în
dorin carnal. Satisfacerea unei astfel de dorine îi va
oferi clipe de fericire goal i infinite clipe de tristee.
Clipe de întuneric i de cufundar într-un abis de tristee.
Dragul meu, pstrarea iubirii sfinte e o continu
lupt, ea nu se termin niciodat, dar beneficiile ei au
ramuri înfipte în venicie. Înfrunt tot gândindu-te mereu
la acel tablou al inimii tale. Adu-i mereu aminte de
iubirea aceea, fiind convins c iubirea tatei i a mamei
este una care nu se termin aici, pe pmânt, ci una care
se bucur de venicie întrucât a fost „insuflat” de un
frumos îndemn: „n-o/ nu-l pofti”! „iubete-o!, iubete-l”,
aceast opiune a fost una mult mai dificil, dar cu
rdcini i ramuri acolo unde niciodat nu se moare.
Luca, mama te iubete!” Mama cu miros de viin
Tânrului i s-a umplut sufletul de dorina de
a recompune tabloul inimii lui, iar astzi, înrmat în
virtutea curiei, este tabloul pe care fiii si i l-au aezat
în inim. Luca i Adalina, sunt lupttori care cred c
dragostea adevrat nu este interesat de recompens,
ci, cu siguran, ea sporete în funcie de cât de mult se
druiete celorlali.
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IERTAREA
Un cuvânt uzual pe care cu siguran îl
considerm prea banal pentru a putea fi luat în seama!
Morala cretin i nu numai consider iertarea ca fiind
una dintre marile dovezi de iubire fa de cellalt
seamn. Dar oare câi dintre noi am cercetat realitatea
social în care cel simplu din toate punctele de vedere
este umilit i marginalizat? Mai poate fi vorba în acest
caz de o iertare în deplinul sens al cuvântului, o aciune
în cadrul creia cel ofesat s nu poarte ranchiun
pe cel care l-a ofensat?
Adeseori
timpul trece
astfel încât devine o glum
ca ofensatorul s îi cear
iertare! Isus cere într-un
mod expres iertarea celor ce
greesc dar oare cât de muli
reuesc acest lucru fr s
doreasc ceva în schimb, s
aib un interes ascuns care
s porneasc de la iubirea
pervers de sine sau aa
zisa „filauthia”, cum au
numit-o Sfinii Prini. De
cele mai multe ori eti prea
ocupat ca s observi c l-ai ofensat pe cel de lâng tine,
cum de altfel ar trebui s fie. Mântuitorul Isus cere ca
iertarea s fie fr a mai aminti vreodat ceea ce s-a
petrecut, dar o minte care nu este capabil s treac
peste va pstra întotdeauna crâmpeie de ranchiun i
astfel iertarea nu va fi niciodat deplin în conformitate
cu cerinele i preceptele Evangheliei.
Clemena, un cuvânt la fel de banal ca i iertarea;
dar oare ce înseamn ea în adevratul sens al ei? Unii o
consider la fel ca i iertarea îns este ea acelai lucru?
Clemena nu include tot timpul o relaie cu tranzitiv
i intenional cu semenul. Clemena, în unele cazuri,
nu este iertare aa cum generozitatea nu este iubire!
Generosul ofer din preaplinul su (se poate vedea
în pilda vameului i fariseului sau în actualitatea
cotidian) la fel cum cornul abundenei îi revars
darurile sale peste toi. Pe el nu-l intereseaz cui ofer
darurile sale la fel cum florile înfloresc atât pentru cei
ri cât i pentru cei buni. Natura nu are un criteriu

selectiv al valorilor la fel cum clemena este o iubire
fr interlocutor. Cel care face clemen nu se uit la
faa celui care a beneficiat de ea, la fel ca o milionar
excentric care-i arunc banii pe fereastr fr sa o
intereseze cine sunt norocoii care au trecut pe sub
fereastra ei aa cum bine remarca filosoful Vladimir
Jankelevitch. Atunci care este iertarea adevrata?
Rspunsul îl gsim desigur în Sfânta Scriptur, în
viaa Mântuitorului care recomand i nu numai sa
iertm de câte aptezeci de
ori câte apte. Un alt
exemplu dar la o scar
redus om, creatur, ca i
noi, sunt Sfinii Apostoli
i în special Pavel pentru
c despre el avem cele
mai multe informaii, sau
martirii. Este de ajuns sa ne
uitm la Sfântul tefan care
în pragul morii a cerut acea
iertare dezinteresat ,fr
a atepta nimic în schimb,
prin cuvintele „Doamne nu
le socoti lor pcatul acesta”
având ca i exemplul cuvintelor Mântuitorului adreste
Tatlui ceresc când se afla pe cruce.
Aa cum se arat în cele de mai sus existena
acelei ranchiuni, a acelei cutume este cea care ne
împiedic s realizm iertarea deplin. Omul ia ofensa
într-un mod foarte personal cu timpul transformanduse în ur i desigur în aciuni reprobabile. De aceea
iertarea vine ca un opus al urii ducând la o relaxare a
situaiei care pâna la urm va degenera. Iertarea este un
dar nemeritat pe care cel ofensat îl ofer ofensatorului,
o ofert în mod gratuit care îi gsete plintatea atunci
când nu mai exist acel reziduu. O astfel de iertare este
dator s o svâreac orice om dar într-un mod special
cretinii care au ca pe Isus ca exemplu concret dar i
foarte muli imitatori ai Si i care sunt modele demne
de urmat de fiecare dat când se cere acordarea iertrii!
Rzvan CHIVULESCU
Anul III
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